
Cuma 
9 

EYLOL 

J 9 3 8 

Ulus Baamıevi 

Çankırı caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus -Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

YARIN 
16 sayfa ilôvemiz 

FUV AR ve İZMİR 

5 KURUŞ 
Yazr İşleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
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ADiMi% ' ANDIM1'%Dls::IL. Röportajları yapan ve luuarda re
simleri çeken: Samih Tiryakioğlu 

Hatay milli serpuşlı şapka olacak 
Türk İstiklôl Marşı 
Hatay marşı oluyor 

Bir ıok yerlerde orlameklep a~tlacak 
Antakya, 8 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi

riyor: 
Hatay Millet Meclisinin dünkü toplantısında Halep ve Lazkiye 

hudutlarında Suriye memurları tarafından bazı Hatay köyleri 
üzerine yapılan tazyika nihayet verilmesi için hükümetin teşeb · 

Parlamentolar 
konferansı 
Labey, eylul - Parlamentolar kon

feransı bu yıl ( Lahey) de toplandı. 
Ayın yirmi ikisinde hususi merasim 
ile açılarak 27 sinde çalıtmasını 

bitirdi. 
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büslerde bulunması, müstakil 
Hatay posta pulları bastırılması, 
türk İstiklal Marşının Hatay mar-
şı olarak kabulü, aşarın kaldırıl
ması, şapkanrn milli serpuş ola
rak kabulü, tatil esnasında yeni 
müstakil devlete ait kanunların 
neşir ve tatbiki için hükümete 
selahiyet verilmesi, bir çok yer
lerde orta mektepler açılması 
hakkında temenni takrirleri esas 
itibariyle kabul edilerek alaka · 
dar encümenlere ve hükümete 
havale edilmiştir. 

. 

. J Trakya hafriyatında mühim 
neticeler elde olundu 

Dr. Arif Müfit Mansel'in Türk Tarih 
Kurumuna verdiği izahat 

İstanbul, 8 a.a. - Türk Tarih Kurumundan: 
T. T. Kurumu'nun Trakya bölgesindeki hafriyatını idare eden 

1 
Dr. Arif Müfit Mansel orada çıkan bazı eserleri İstanbul müzesi
ne getirmiştir. Bu hafriyatın son günlerdeki neticesini Dr. Mansel 
T. T. Kurumu'ına şu suretle izah etmiştir: 

13 ağustos 1938 tarihinden beri Vi-~ -
ze köylerinde yapılan hafriyat mü· • o o - - - - - - - - - - - - - - • aawawıı narı naa 
him neticeler vermiştir. Vize kasa -
basının 3 Km. cenubunda ve Anadere 
ismini taşıyan küçük bir derenin ke
narında bulunan 55 M. kutrunda ve 
9,5 M. yüksekliğindeki höyüğün or
tasında muntazam iıı;lenmiş kireç ta
şından yapılmış 5 M. uzunluğunda 
ve 3 M. genişliğinde, üzeri tonoz şek
linde bir kemer ile örtülmüş bir me
zar odası meydana çıkarılmıştır. Oda
nın kısa tarafları şark - garp istika
metindedirler. Şark tarafında mer • 
mer çerçeveli bir kapı mevcuttur. 

Alalürk'le Kıral Zogu 
arasında telgraflar 
Ankara, 8 a.a. - Arnavutluk kıra

lrnın tahta çıkışının onuncu yıldönü
mü münasebetiyle, Atatürk ile kıral 
Zogu arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Majeste Birinci Zogu 
Arnavutluk Kıralı 

TiRAN 

Beynelmilel i§lerin her halde sulh 
yoliyle halli çarelerini arıyan, ve her 
memlekette yapılacak esaslı kanun
ların mümkün olduğu kadar aynı 
zihniyet içinde çıkmasına çalışan bu 
sulh müessesesinin toplantısı geçen 
yıllara nisbeten bu yıl hiç de müsait 
§erait altında yapılmış değildi. Bu 
seneki kadar bu müessese prensiple
ri muhtelif vesilelerle bu kadar in
cinmcrnişti. Zaten bu nokta etrafın
da söz alan muhtelif hatipler nutuk
larında bu noktayı tebarüz ettinni
ye çalı§tılar. Bundan bqka Avrupa 
politikasında bugün hakim olan real 
vaziyete rat;rnıen konferansta temen
ni kabilinden bir çok fikirler ortaya 
atıldı. 

Hatay Millet Meclisi gene 
dünkü toplantısında aldığı bir 
kararla 1 teşrinisani 1938 tarihi
ne kadar mesaisini muvakkaten 
tatil eylemiştir. 

30 ağustos bayramı dolayısiyle çelenklerle süslenen Hatay'daki 
tqrk §ehillerinin mütevazi abidesi 

Mezar odwunın içinde 
bulumınlar 

Kapının önüne yekpare büyük bir 
taş vazedilmiş ve bu taş üç kuvetli 
demir kenetle esas binaya raptedil • 
miştir. Mezar odasının içi kamilen al
çı ile sıvanmış ve nakışlarla örtül -
müştür. Altta mermer ptakaj taklidi 
motifler ve bunun üzerinde ince u -
zun bir şerit şeklinde, kırmızı bir ze
min üzerinde, lotüs - palmet motifi
ni andıran nebati motifler ve ince, 
narin vazolarla süslü bir friz bulun
maktadır. Kemerin üst kısmı, yani 
odanın tavanı mavi zemin üzerinde 

Mtıjcstenizin tahta çıkı§ınrn onun
cu yıldönümü münasebetiyle, en ha· 
raretli tebriklerimi ve şahsi saadetle
riyle asil Arnavut milletinin refahı : 
hususundaki temennilerimi arzede- : 

Ekalliyetlerin her memlekette zu
hur eden ihtiliıflannı halletmek için 
beynelmilel b.ir_bitaraf heyet teşkil 
lıakklnı ' l(abul etmcsı ve nihayet ka· 
nunlarm parlamentolardan nasıl 
çıkması ve memleketin hakiki ihti
yacına tekabül edebilmek için ne 
gibi şeraiti haiz olması icabettiği 

meselesi, sırf bir hukuki bahis olmak 
itibariyle, çok §ayanı ehemiyet idi. 
Kanunların vücude getirilmesi husu
sundaki inisyativ nereden gelmeli
dir? Bu i§ yalnız hükümete bırakı
lacak olursa, parlfımentonun hakimi
yetine dokunur; eğer sadece parla
mento elinde kalırsa, o zaman da 
parlamento memleketin hakiki ih
tiyaçlarını tasnif edecek vesaite ma
lik olmadığı için, kanunların sakat 
çıkınası ihtimalinden korkulur. Bu 
bahis üzerinde çok konuşuldu. Muh
telif hatipler sözlerinde mevzuu sai· 
dan ve soldan tetkike çalışırlarken, 
hatta bahiı dııına bile çıkarak, par· 
18.mentolarm hatırlanmasına bile 
imkan olmıyacak derecede çok ka
nun yapbğıru söylediler. Bir çok Av· 
rupa teşkilatı esasiyelerine göre ha
kikaten mesele mühim bir nokta 
teşkil eder ve daiına hayatın reali
tesiyle karşılatır. Bu gibi vaziyet
lerde işi meselenin ta kökünden hal· 
!etmekten başka çare yoktur. Fakat 
muhtelif memleketlerin bu kadar 
radika) tarzı halle gidip gitmiyecekle
ri kendilerinin iç siyasetlerine doku· 
nan bir iştir. Eğer her devlette bizim 
leJkilatr e&asiyenin kabul ettiği hal 
tarzı hakim olsaydı bu mesele daha 
kolay halledilirdi. Bize göre icra ve 
teşri kuvetleri yoktur. Bizde sadece 
tek bir kuvet vardır ki o da milli ha
kimiyeti kendi nefsinde tecelli etti- · 
ren Büyük Millet Meclisidir. icra 
Büyük Millet Meclisine izafeten ve
killer heyeti tarafından yapılır. Şu 
halde inisyativ hükümetten veya 
meclisten gelmesi ve icabında taal
luk ettiği işin mütehassıslarına mü
racaat edilmesi, bizde hukuki bir 
mesele tefkil edecek mevzuda de
ğildir. Fakat bizim inkili.brmızm a
ziz bir ifadesi olan bu prensip kato
lik Avrupa için ileri bir adım-dır. 

Beşinci Balkan Tıp kongresinde 

Evelki gün lstanbul'da açılan Be§inci Balkan tıp kongresinin muhtelif 
komisyonları çalışmalarına devam ederek umumi heyette konuşulacak me
seleleri tesbit etmişlerdir. Komisyonlar çalı§malarrna bugün de devam 
edeceklerdir. 

Yukardaki resim, açılış celsesinden bir intibaı göstermektedir. 
Kongrenin çalışmaları hakkındaki haberlerimiz 8 inic sahifededir. 

Moravska - Ostrava 
tasfiye 

hôdiseleri 
edilmezse 

Südetler Prag hükümetiyle 
müzakerede bulunmıyacaklar 

Südetlerin §eli Henlayn, bir toplantıda nutuk söylerken 

işte konferansta belli başlı konu
§Ulan meseleler bunlardır. Konfe
ransın ruznamesindcki meaeleler 
ileride aklıselimin ve hüsnüniyetin 
muvaffakiyeti takdirinde göz önün
de bulundurulacak işlerdir. Bugün 
muhtelif memleketler mümessilleri
nin bir arada bulunarak memleket
lerinin muhtelif İ§l<.:rini konuşu~u ve 
birbirleriyle yakından anlaıma ve 
tanıtmaları, parlamentolar konfe -
ransının varlığı bakımından gene bir 
nıuvaffakiyettir. Cihan politikasını 
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Prag, 8 a.a. - Dün akşam neşredilen 
anlayı' bakımından Türkiye'nin nok- resmi tebliğde deniyor ki: 
tai nazarını ve dünya iktısadiyatına "Südet delegeleri Başvekil Hodza 
verilecek istikamet hakkındaki cüm- ile yaptıkları mülfikat esnasın-0.a, Mo
huriyet hükümetinin prensipleri ravska • Qı;trava hadiseleri hük.ümet 
muhtlif hatiplerimiz tarafından ifa- tarafından tasfiye edilmedikçe hükü-
de edilmiı ve takdir olunmu§tur. metle müzakerelere devam edcmiyc 

N. A. KUMF A (Sonu 8. inci say.fada) 

B. Celal Bayar'la 
Halay baıvekili 

arasında telgrallar ....,..,.. _____ _ 
yar'la Hatay Başvekili Abdurrahman 
Melek arasrnda aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur : 

Sayın Celal Bayar, 
Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti 

Başvekili 

&1V"7•A ;a V.DÇ"'-~~r .ıtl"CIVa CilUCA<ettı'J"": '!DU• 

rada yaldızlı semanın gösterilmek 
istenildiği aşikardır. Mezar odasının 
içinde, cenubu şarki köşesine doğru, 
yekpare kalker taşından yapılmış ve 
üzeri iki tarafa meyilli bir taş kapak 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Varlığını türkün yüce varlığı içinde 
bulan IIatay'm bu günlük milli kabi-
nesini teşkil ile şeref kazanırken bu 1 ' 
mutlu günleri gösteren büyük türk 1 
milletine, Ulu Şef'ine sarsılmaz min- • 
net ve şükran hislerimi iblağa delalet i 
buyurmanızı rica ve en derin saygıla- ı' 
rrmm kabulünü istirham ederim. 

Hatay Başvekili 1 
Abdurrahman Melek 

Bay Abdürrahman Melek, 
Hatay Başvekili 

Antakya 

Başkanlığınızda Hatay kabineı;inin 
teşekkülü münasebetiyle Ulu Önder'i
miz ve türk milleti hakkındaki duygu
larını ifade eden telgrafnamenizi Bü
yük Şef'imize arzettim. 

Kabinenizin Hatay halkını saadet 
ve refaha eriştirmiye matuf meı;aisin
de tam başarıya nail olması temennile
rini tekrar buyurduklarrnı arzeder ve 
kendi samimi tebriklerimin kabulünü 
dilerim. 

Başveıkil Celal Bayar 

Cenevre' de 

toplantısına 

konsey 

hazırlık 
Cenevre, 8 a.a. - Milletler Cemi

yeti konseyinin yapacağı toplantı do

layısiyle hazıdıklar başlamıştır. Gelen 
haberlere göre. Romanya Hariciye na

zırı B. Komnen ile Romen delegasyo
nu ve Hariciye müsteşarı Mavrudiı; 
Cenevre'ye hareket etmişlerdir. 

Bugün Varşova'dan harket etmesi 
mukarrer olan B. Bek, dahili bazı se
beplerden dolayı seyahatini tehir et
miştir. Yarın veya öbür gün yola çı
kacaktır. 

Lorcl 1/ali/al-·s seyalıaıini 
ıelıir etti 

Londra, 8 a.a. - Press Associatin, 
Çekoslovakya meselesi hakkında ya
pılması muhtemel müzakereler esna
!ında arkad~larıyla sıkı bir temas mu
hafaza etmek için Lort Halifaks'ın 
şimdiki halde Cenevre seyahatini te
hir etmiş olduğu resmen biklirilmek-
tedir1 · 

lnönü havacılık 
kampında yapılan 

uçuş ve otoromork 
tecrübeleri büyük 
bir muvaffakiyetle 
neticelenmiş, da
vetliler tayyare ve 

trenle lstanbul'a 
ve Ankara'ya dön
müşlerdir. lnönü 

kampında hususi 
olarak çektirdiği

miz resimler 7 in
ci sayfadadır. 

rim. 
K. ATATO~ 

Ekselans Kemal Atatürk 
Reisicümhur 

ANKARA 
Ekselansrnız tarafından şahsım ve 

Arnavut milleti hakkında lütfen zz. 
har olunan samimi dostluk hislerin • 
ilcnJevluılfıdc mütchııssis olarak, de· 
rin teşekkürlerimle birlikte şahci ı::ı. 

adetiniz ve asil ve şanlı türk milleti· 
nin itil ası hususundaki temennileri· 
mi arzeylerim. 

ZOGU 
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Müstakil Türk Hatay 
Türk Hatay, artık anayasasına ve tam istiklaline sahip hür bir ülke

dir. Her türkün kalbini sevinç, iftihar ve gururla dolduran bu netice, 
asla unutmamalıyız ki, başta Büyi.ik Şefi olduğu halde türk milletinin, 
bu gaye uğrunda bir tek vücut gibi birleşik, azimli ve iradeli mücadele
sinin mahsulü olmuştur. 

Kahir ekseriyeti türk olan Hatay'ın bugünkü manzarası ve Hatay 
Millet Meclisi'nde bütün unsurlara mensup mümessillerin hakkın ve 
dürüstlüğün ifadesi olan türk tez~ etraf mda birleşmiş olmaları evelce 
uzun zaman bu ülkede hüküm sürmüş olan karışıklık ve geçimsizliğin 
hakiki sebeplerini en açık ve sarih bir şekilde meydana çıkarmıştır. 

Artık Hatay, mesut istikbalini hiç bir kara gölgenin lekelemiyeceği 
mesut ve müstakil bir türk ülkesidir. 
.. Büyük :V~ kudretli Türkiye'nin yanrba~ında vücut bulan bu yeni 

turk dcvletını anavatana en sıkı bir kardeşlik ve birlik rabıtalarmın bağ
laması pek tabiidir. Kemalist akiddi ve türk kültürüne bağlı Hatay, el
bette ki, büyük Türkiye'nin tecrübelerinden, irşadından istifade edecek 
onun izinden yürüyecektir. ' 

Türk milleti, genç Hatay'm medeniyet ve inkılap yolunda anavata
nın onbeş yıllık avansına yetişmek için bütün hızı ve gayretiyle çalışa
c~ğmdan Ye bu imtihandan da alnı ak ve muzaffer çıkacağından emin
dır. 

. T~r~ Hata?''~n b~ yolda elde edeceği her muvaffakiyet bütün tiirk 
mıllctmın kalbını sevmçle dolduracaktır. -Yatar NABi 

Sigortah evi kasten 
yakanlar 

mahkum oldu 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Kuzgun

cuk'ta Nakkaş sokağında Osman'a a
it köşkü kasden yakmaktan maznun 
İsmail Hakkı Cebbare, sobacı Koço, 
Hamparsom'la kendi köşkünü bu a -
damlara yaktırmaktan suçlu Osman 
hakkında Ağırceza mahkemesinde 
nakzen cereyan eden muhakeme, dün, 
bitmiş ve maznunlar hakkındaki ka
rar tefhim edilmiştir. 
Yapılan tahkikat ve muhakeme sa

fahatından bu kundakçılrk hadisesi -
nin ıu şekilde cereyan ettiği anlaşıl
mıştır: 

Kuzguncuk'ta Nakkaş sokağındaki 

sekiz bin lira değerinde evini sigor
ta ettirerek bilfıhare yakmak suretiy
le havadan para kazanmağr tasarlıyan 
Osman, bu fikrini, İsmail Hakkı Ceb
bare'ye açmış ve mutabık kalmışlar
dır. 

Nihayet sekiz bin lira kıymetinde
ki bu köşkü, bir kolayını bulup lti -
madı Milli Sigorta şirketine on beş 
bin liraya sigorta ettirmiştir. Bundan 
sonra köşkün yaktırılması cihetine 
geçilmiş ve bu i§ için de lıımail Hak
kı Cebbare, sobacı Koço ile Hampar· 
sum'u alet olarak bulmuştur. 

Bir akşam Hamparsum'la Koço, al
dıkları talimat mucibince, Kuzgun· 
cuk'ta bir bakkaldan iki teneke gazla 
bir deste mum almışlar ve köşke git
mişlerdir. Koço, gazla köşkün bütün 
merdivenlerini ıslatmış, bilahare mer
divenlerin basamaklarına mum dike· 
rek bunları yakmış ve çıkıp gitmiş
lerdir. Biraz sonra petrol tutuımuş 
ve köık kısa bir .zamanda kül olmut· 
tur. 
Yangının cereyan tekli zabıtanın 

nazarı dikkatini celbettiğinden tah • 
kikat, bu cepheden derinleştirilmit 
ve ortada bir kundakçılık vakası bu· 
lunduğu, esasen İsmail Hakkı Ceb • 
barenin evelce de kundakçılık suçun· 
dan sabıkası olduğu meydana çıka· 
rılmıştır. 

latanbul'da ihtikarla 
mücadele yapılıyor 

Istanbul, 8 (Telefonla) - Hükü. 
metin bütçesinden fedakarlık yapa. 
rak vergileri indirmesine rağmen eğ
lence yerlerinde ihtikarın devam et -
mesi üzerine belediye sıkı kontrol 
ve teftişlere haşlamıştır. 

Kaza kaymakamları bu işe çok ya
kmdan alakadar olmak emrini aldık
ları için mmtakaları dahilindeki eğ
lence yerlerini sık sık kontrol ve fiat 
listelerini tetkik ediyorlar. En çok 
kontrol altında bulundurulan yerler 
Adalar, Kadıköy, Sarıyer ve bilhassa 
Taksim civarındaki bahçelerdir. 
Diğer taraftan eblediye, eğlence 

yerlerinin tarifelerini tetkik ederek 
yeni bir ucuzluk teminine çalıtmağa 
karar vermiş ve bu maksadla da tet
kikata ba§lamı§tır. Tetkikat sonunda 
bir proje hazırlanarak hüktimete ar -
zed ilecektir. 

Dün hava bulutlu ge~i 
Şehrimizde hava öğleye kadar bu

lutlu ve dkin geçmi§, öğleden sonra 

hafif bir fırtınayla beraber bir yağış 

olmuş ve kısa bir müddet dolu düş

müştür. Rüzgar şimalden saniyede 11 

metre hızla esmiştir. 

Dün gölgede en yüksek ısı 31 dere
ceydi. Yurtta hava Traıkya ile Orta A

nadolu bölgelerinde yağışlı, diğer böl

gelerde bulutlu geçmi~tir. 24 saat için
de yağan yağmurların karemetreye bı

raktıkları su miktarı Çorum'da 6, Kas

tamonu ve Tokat'ta 2 ve Polatlı'da 1-

kilogramdır. 

Rüzgarlar cenup Anadolusunda ce

nuptan saniyede en çok 5 metre, Ege 
bölgesiyle cenubun fark kısmında 
garpten saniyede 5, diğer bölgelerde 
şimalden en çok 11 metre hızla esmiş
tir. 

Yurtta en yüksek ısı Bursa, Çanak
kale, ve Trabzon'da 30, Adana'da 32, 
Euincan'da 34, ve Diyarbakır'da 38 

Kadınlar - Erkekler 
Türkiye'mizin bir huaw.iyeti de 

ıudur: Kadın ve erkek nüfwu nis -
petleri memleketin her vilayetinde, 
hatta her kazasında biribiriyle mü -
savi halde değildir. Daima değiıiyor. 
Bazı yerlerde kadm sayısı erkeie 
göre büyÜk fazlalıklar ııöstermekte, 
bazı ye'l"lerde üzerinde durulmaya 
değecek kadar azalmaktadır. 

Mesela Ankara'nuzda kadın nis· 
beti, erkeğe gÖr3 esaslı bir tekilde 
düıüktür: Bin erkeğe mukabil 714 
kadın! 

Bun.ı mukftbil, mesela Afyonkark
h:iaar'da bin erkeğe mukabil 1.033, 
Amuya'da 1.032, Antalya'da 982, 
Aydın'da 1.005, Bahkeairde 1.034, 
Bilecik'te 1.061, Bolu'da 1.210, Bur
dur'da 1.104, Buraa'da 1.036, Ça
nakkale'de 759, Çankırı'da 1.142, 
Çoruh'da 1.433, Çorum'da 1.051, 
J.>enizli'de 1.093, Diyarbakır'da 940, 
Edirne'de 955, Eli.zığ'da 967; Er· 
zincan'da 985, Erzurum'da 986, Ea
kiıehir'de 971, Gaziantep't~ 952, Gi
resun' da 1.033, Gümiifane'de 1.150, 
lçel'de 938, lstanbul'da vasati 931 
(Kadıköy 1.314) İzmir 936, lsparta 
1.064, Kars'da 823, Ka.stamonu 
1.167 Kayaeri 1.044, Kırklareli 768, 
Kırıehir 1.136, Kocaeli 866, Konya 
1.031, Kütahya 1.044, Malatya 979, 
Manisa 993, Marq 961, Mardin 977, 
Muğla 1.170~ MU! 916, Niğde 1.029, 
Ordu 1.128, Samaun 950, Ada.na 878, 
Siirt 881, Sinop 1.071, Sivaa 983, Te
kirdağ 898, Tokat 1.018, Trabzon 
981, Urfa 986, Van, 883, Yozgat 
1.004, Zonguldak 616 ... 

Neticeyi görüyorsunuz: Türkiye'· 
de- vilayet merkezi olarak - ka -
dm nüfuswı erkek nüfustan en çok 
olduğu yer evela bin erkeğe 1.433 
kadın olarak Çoruh; sonra gene bin 
erkeğe 1.210 kadın olarak Bolu' dur. 

Türkiye'de kadm nüfusunun er
kek nüfusa göre enaz olan yer de 
evela bin erkeğe 616 ka•dın olarak 
Zonguldak, ikinci olarak bin erkeğe 
740 kadın olarak Ankara'dır. 

Bu nisbetler, vilayet merkezleri o
lan kazalarımıza aittir. Bazı kazala
rımız, vilayetlere ait olan bu nisbet
leri de atınaktadD'. Bu nisbetlerde 
hakim olan amiller, coğrafi vaziyet
ler, istihsal vaziyetleri, evlenme du
rumu, ekonomik faktörlet' olmakla 
beraber, en esaslı olarak göze çar
pan amil: Harplerdir. Harp mınta -
kaaında erkek nüfusu, kadına göre 
dllima a.:zalınıı oluy<>ı". 

Bir diğer mesele de bazı vilayflt· 
lerimizde İf hacminin muayyen mev
simlerde daralmı§, bazılarında ge
nitlemit vaziyette bulunmasıdır ki, 
sayım ayı olan teırinevel için bu bil
haaaa varittir. 

Kadm, erkek nisbetlerinde Türki
ye, harplerin tesirlerinden kurtula • 
rak, normale doğru gidiyor: 937 aa
yımında yü:ı nüfustan 48.1 ri erkek, 
51.9 zu kadındı. 935 aaymunda iae 
yüz nüfustan 49.1 eııkek, 50.9 zu ka
dındır. 

Bu yıl f mdık mahsulü çok iyi 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Hu sene 

frndrk mahsulü oldukça iyi ve meb
zuldür. Bunun netTcesi olarak muhte
lif memleketlere fındık ihıaı:atımız da 
:; i bir safhaya girır.iş bulunmaktauır. 
Almanya ve Amerika'ya bu sene fazla 
miktarda fındık ihraç etmek mümkün 
olacağı şimdiden anlaşılmaktadır. 

ıantigrat olarak kaydedilmittir. 

Tekirdağ ve kuraklık 
Tekirdağ, 8 a.a, - Beş aydanberi 

Tekirdağı'nda yağmur yağmamıştır. 

Sıcaklar ve kuraklık devamdadır. 

Köy seçimleri için yeni 
hükümler konuyor 

Muhtar ve dernekler dört senede 
bir ilk teşrin ayında yeniden seçilecek 

Hükümetin köy itlerini yeni baıta·n tanzim eden bir proje ha -
zırladığım ve bu projenin bilhassa köy bütçesi, köy varidat ve 
masrafları, seçim işleri, dernekler, köy memurları gibi en mühim 
meseleler üzerinde yeni hükümler koyduğunu yazmıştık. 

Yeni projenin bütçe faslında, 
köy için yapılacak ola·n masraf
lar şöyle gösterilmektedir: 

Köy işlerinde kullanılacak adamla
rın istihkakları; programlı köy işle
rinde lazım olan para; ayniyat ve büt
çe tutarları; köy namına alınacak mal
ların bedeli i vadesi gelen borçlar, is
tikraz, taksit ve faizleri; köy namına 
yazılı veya vakıf emlak 1 ve erazi
nin tamir, sigorta ve vergi masrafları; 
köy hükmi şahsiyetine ait tesisleri i
dare ve idame masrafları; köyün idare 
masrafları; köy adamlarının yetiştiril
mesine ait kurs masrafları; mü tefer
rik ve umulmaz masraflar .. 

Köy biidccsinin hazırlanması: 
Koy bütçesi muhtar tarafından ha

zırlanıp encümen mütaleasıyle birlik
te ikinci teşrin ayı toplantısında der
neğe verilecektir. Dernek tetkik ede
rek lüzumlu gördüğü tadilleri yaptık
tan sonra kabul edecektir. Dernekçe 
kabul edilen bütçe muhtar tarafından 
bir hafta içinde iki nüsha olarak kay
makamlığa veya vilayete gönderile
cektir. 

Bütçeler kazalar<ia kaymakamlar, 
merkez kazada valinin ten~ip edeceği 

zat tarafından 15 gün içinde tetkik o
lunarak aynen veya aşagıdaki şartlara 
göre tadilen tastik olunup tastikli bi
rer nüsha köye yollana<:aktır. 

Kaymakam veya valinin göstereceği 
zatın yapacağı tadiller şunlardır: 

1 - Kanun harici veya kanunun gös
terdiği nispetten fazla vergi alınmışsa 
bunlar silinecektir. 

2 - Köy memurlarının maaş ve üc
retlerine eveke kabul edilmiş olan 
kadro kararlarından fazla tahsisat 
konmuş olup ayrıca kadro kararı veril
memiş olursa, bu fazlalar kaldırılır. 

3 - İf programına girmiyen işler 
hakkında tahsisat konmuş bulunur ve 
bu işler de müstacel ve zaruri bulun· 
mozsa bu tahsisatlar iş programına da
hil işlere naklolunur. 

4 - Büts;e J<nrarnamesind~ karııınla
ra aykırı hükümler konmuş bulunursa, 
bunlar kaldırılır, yapılması lazım ge· 
len şeyler unutulmuşsa hunlar ilave O· 

lunur. 

5 ·Tevzi edilmiş vergiler azami had
de çıkarılmamış olduğu halde iş pro
gramında gösterilen işlere kafi tahsi
sat konmamış bulunursa munzam büt
çeyle bu işlere tahsisat ilavesi köy i
daresinden istenebilecektir. 

Bu tadillere muhtar veya dernek ta
rafından on beş gün içinde vali nez
dinde itiraz olunabilecektir. Yalı de i
tirazlara on beş gün içinde vilayet i
dare heyetinin mütaleasmı aldıktan 

sonra ya aynen veya tadilen kabul ve 
yardım edecektir. Valinin karan kati 
olacaktır. 

Herhangi bir hadiseden dolayı büt
çesinin tastiki geciken köylerde geçen 
yılın bütçesi tatbik olunacaktır. K öy 
bütçesinde bir fasıldan diğer fasla na
killer encümen karariyle yapılacaktır. 
Munzam bütçelerde, bütçe takip edi
len yolla tanzim, tetkik, kabul ve tas· 
tik olunacaktır. Aşağıda yazılı fasıl
ların her §eyden eve) köy bütçesine 
konmaları mecburi olacaktır. 

Köy !"uhtarlarının dernekçe karar
laştırılan aylık veya yıllığı; 

Dernek karariyle kararlaştırılan 
köy memurluklar aylıik veya yıllığı 
katip, korucu, sığırtmaç ve diğer me
murlar.) 

Köy namına yazılı yapı ve toprakla
rın vergileri ; 

Köy istikrazlarının taksitleri; 

Seçim işleri: 
Köy muhtar ve dernek Azaları, kö

yün kadın ve erkek seçmenleri tara
fından doğrudan doğruya köyün ka· 
dın ve erkek seçilme hakkını haiz o
lanlar arasından dört yıl için seçile
cektir. Seçim, her dört yılda bir birin· 
ci teşrin ayı içinde yapılacaktır. 

Fesih, iptal, i:>tifa veya İtten el çek
tirme suretiyle veya herhangi bir şe
kilde dağılma veya nakil vuku bulun· 
ca yapılacak seçimlerle iş lıaşına ge
çecek muhtar veya dernek azaları ek
sik kalan müddeti tamamlıyacaklar

dır. Muhtar ve azaların y.!niden seçi
mi caiz olacaktır. 

Nüfusu 500 ze kadar olan köylerde· 
ki köy derneğine sekiz ve bine kadar 
olanlarda on iki ve bin beşyüze kadar 
olanlarda on dört ve daha fazla olan· 
larda on altı aza seçilecektir. Seçimde 
azalığa ayrılanlardan sonra en çok rey 
alanlardan bir misli yedek aza yapıla
caktır. 

Köy muhtarını ve dernt:k azasını se
çecek olanlarda şu şartlar bulunacak
tır: 

Türk olmak; ıköy halkından veya al
tı aydanberi köyde yerleşmiş kimse
lerden olup köyün nüfus kütüğünde 

yazılı bulunmak ; on sekiz yaşını dol
durmuş bulunmak; ağır hapis cezasiy· 
le mahkum olmuş bulunmamak; deli
lik, bunaklclc, sefihlik gibi bir sebeple 
hakim tarafından hacir altına konmuş 
olmamak; silah altında bulunmamak; 

Kendisinde bu şartlar bulunanlara 
(köy seçmeni) denecektir. 

Köy muhtarlığına ve derneğin aza
lığına seçilebilecek olanlarda şu şart
lar bulunacaktır: 

Seçmen olma şartları kendisinde bu· 
lunan y Uz kızar~ı bir auçı.. mah
l<üm olmuş l:>ulunmamak; devlet, hu· 
susi idare; belediye ve köyün imtiyaz
lı şirketlerin aylııklı veya ücretli me· 
muru olmamak: köy işlerinin müteah
hidi veya bu müteahhitlerin yakını ve· 
ya ortağı olmamak ve bu cihetlerden 
borçlu bulunmamak mebus veya umu· 
mi meclis azası bulunmamak; yirmi 
beş yaşını bitirmiş bulunmak; muh
tarlık için tilrkçe okur yazar bulun
mak. 

Kaymakamlar veya valiler seçim yı· 
lın1a eylülün on beşinde köylere, nü
fuı dairelerinden alacakları nüfus 
miktar ma göre kaçar dernek azası Se• 
çeceklerini tebliğ edeceklerdir. 

Seçim yılında eylülün on betinden 
itibaren köy seçmenlerine ait bir def
ter yapılacaktır. Aynı zamanda seçil· 
me hakkına sahip olanların da bir def
terleri hazırlanacaktır. Bu defterlerin 
en az üçer nüsha olarak eylülün otu· 
zuncu g ününe kadar hazırlanmış ol
ması lazımdır. 

İ lk teşrinin birinci günü gerek seç
menlerin ve gerek seçileceklerin def
terleri asılacaktır. Bunlardan birer 
nüshasının köy konağı kapısına,cami
kapılarına, köy ün meydanı varsa mey
danına ve köyün ayrı mahalleri varsa 

H&disenin bu ~ekilde cereyan etti
ği ve işin içinde kundakçılık bulun· 
duğu tesbit edildiğinden hepsi beşer 
sene onar aya mahkCim edilmişlerdir. 
Bunlardan Hamparaum 60 yaşını geç· 
mi§ olduğundan, Osman da evini ~en· 
di eliyle değil, başkaları vasıtasıyle 
yaktırdığından 4 sene 10 ay 11 güne 
mahkCim edilmiılerdir. 
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ı Halkalı ziraat mektebine 

müracaat artıyor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Halkalı 
Ziraat mektebine müracaat edenler 
her ıene biraz daha artmaktadır. Bu 
sene mektebe 30 talebe alınması mu-

. karrerdir. Fakat şimdiye kadar orta
mektep mezunlarından 170 kişi müra· 
caat etmiş, bunun üzerine kayıt ve ka· 
bul işlerine evelce tayin edilen müd· 
detten evel nihayet vermek mecburi
yeti hasıl olmuştur. 

170 talebe namzet olarak kaydedil
miştir. Bunlar arasında iyi ve pek iyi 
dereceliler seçilerek mektebe 30 tale
be alınacaktır. 

lstnııhul' da belediye 
intihabatı 

lıtanbul, 8 (Telefonla) - Belediye 
intihabatına teşrinievelin birinci gü
nünden itibaren başlanacaktır. Şehir 
Mecliıine iza intihabına rey vermiye 
hakkı olan ve Aza intihap olunmıya sa
Uihiyetli bulunanların soyatları esuı 
üzerine alfabe sırasına göre tanizm e
clilmiı olan defterleri dünden itibaren 
bütün kazalarda kaymakamlrk ve na
hiye binalarıylc münasip mahallere a· 
sılmıştır. 

si i\ib""riyle entcresanoır. 

Kırk ikindi ! 
lstanbul'da iken Ankara'yı iyi 

tanıyan bir dostum sordu: 
- Ankara'da gene kırk ikindi 

lırtrnaları oluyor mu? 
Kendisine cevap verdim: 
- Pek. kırk ikindi olmuyor ama 

on öğle, yirmi ikindi, on akşam O· 

luyor. 
Fakat bir iki gündür, tam ikindi 

üzeri çıktın ve kenar köşe sokak· 
/arda ve in~aat yerlerinde bulabil
diği tozu, toprağı havalandıran fır
tınalara bakarak bu cevabımda ya

nıldığımı kabul etmem llzrmgelir. 
Gene rüzgir, ve geçici fırtına, 

Ankara yaylasında kendini göster
mek için ikindi vakitlerini seçme· 
ğe başladı. 

T. 1. 

Garam ve gram ! 

Değerli yazı arkadaşuruz C. A., 
dünkü saynnızda çıkan bir makale • 
sinde "alacaiınız kızla evlenmeden 
önce bir defa kilosunu öğreniniz" 
diyor. 

Bu öğüt tutulacak olursa yeni 
izdivaçlarda eskisinden büsbütün 

farklı bir mi.nada bir "ağırlık al • 
mak" modaaı ba§hyacaktır. 

Bir taknn Avrupa hekimleri1 

icadettikleri aletlerle •ıkın şiddeti • 
ni ölçmiye uğrqırlarken bizim bir 
hekimimiz de qkı baıküle vurmu§ 
ne çıkar? 

Biz, zaten, eskiden, aık mana.. 

11na selen "caram" la kilonun bin. 

de biri olan "cram" ı aynı tekilde 
yazmaz mıydık? 

Fuvarda temsiller 

Dünkü Uluı yazıyordu : 

"lzmir, 5 (Telefonla) - lstan
bul ıehir tiyatro.a lavar müncue· 
betiy_le buraya gelerek tem::illeri· 

ne baıladı. 
Sanatkarlarımız ilk olarak "Sö

zün kısası,, nı temıil ettiler.11 

İyi ebnitler. Eserin mükemmeli
yeti karııamda sözü uzatnuya ne 
lüzum vardı? 

Sanatkarlar, fuvan, adamakıllı 

cez.ip gördükten sonra da her halde 

söyliyecek birçok ıeyler bulacak, 
belki de, son oyunda "Aman hanım, 
biraz suı" u temsil edeceklerdir. 

iş : 
İti türlü türlü tarif ederler: Ha

reket doğuran her ıey it sayılmak
tadır. Fakat iııizliğin bir de mecazi 
manaıeı var : Müstahsil olmıyana 
iısiz denmektedir. 

Bir fransız genci, bunun aksini 
iabat etmiye kalkmış, Liyon'un zen
ain aanayi adamlarından birisine bir 

mektup göndermiı... Ültimatom gi

bi bir mektup: Saat dokuz dedi mi, 
Senjan kilisesinin kapısına gel, e • 

linde bir milyon franklık çek bulu -

nacak, aksi halde seni öldürürüm. 

Polise haber veriraen, seni ve ç~ -
cuklarmı öldürürüm." 

Fakat zengin fabrikatör, bu tav

ıiyeyi dinlemiyerek poliae müraca

at etmit ve kendisi de elinde içi ki,. 

ğıt dolu bir çantayla kiliıenin önü

ne gİtmİ§. Zorba, büyük bir kayıt • 

sızlıkla meydana çıkmıı ve çantayı 

almak isterken yakalanmıf. 

Kendisini aorguya çeken polis • 

lere, uzun zamandan beri itsiz ol -

duğundan bahıederek demit ki: 

" - Bu da bir ittir. Hapse gir· 

mek pahasına para kazanacaktım. 

Hem bu adam, zengindir ama, para 

sarfetmesini bilmez. Halbuki para 

harcanmak için çıkanlmııtır!" 

Zabıta, bu sözleri; eldeki ekono

mik ve sosyal doktrinler dııına çı -
kacak kadar orijinal bulduğundan 

sahibini mahkemeden evel adli tıb
ba cöndermeyi muvafık bulmuı ! 

Berberler ve oteller 
ımıflara aynldı 

Berberler cemiyeti, berber d ük 
kanlarını üç aınıfa ayırmıştır. Bun 
lar için ayrı ayrı fiyatlar tesbit edil 
cektir. 

Cemiyet bu hususta yaptığı tetki 
kat sonunda hazırladığı projey i be 
lediyeye vermiştir. 

Projede her sınıf berber dükkanı 
da aranılması icap eden sıhi şartlar 
la fiyat listeleri hakkında izahat var 
dır. Belediye, cemiyetin projesin 
tetkik etmektedir. 

Küçük oteller hakkındaki yeni ta 
limatnamenin tatbikatı hazırlıklar 
ilerlemiştir. Oteller beş sınıfa ayrıl 
mış ve fiyatların yeniden tesbiti ka 
rarlaştırılmı ştır. Her sınıf otelin fi 
yatını otelciler cemiyeti tesbit edi 
belediyeye verecektir. 

Önümüzdeki hafta belediye ve es 
naf birliği mürakiplerinin iştirakiy 
le bir toplantı yapılacak, bu mesel 
etrafında görüşülecektir. Talimatna 
menin tatbik tarihi belediye tarafın 
dan tesbit edilecektir. 

Göpleri yakmak iç.in 
İiıtanbul, 8 (Telefonla) - Topla

nav çöplerin fenni bir şekilde yakıla
rak imhasını temin maksadiyle ihtiya
ca uygun fırınlar tesis etmek üzere 
çekoslovakyalı bir firma Belediyeye 
müracaat etmiştir. Bu hususta tetki
kat yapılmaktadır. Yapılan müracaat
tan bir fayda elde edileceği anlaşılırsa 
bu firma ile temasa girişilecektir. 

o mahallerin her birine asılması mec
buri ola<:aktır. 

Defterler üç gün asılı duracaktıı:. 
Bu müddet içinde seçmenlerin veya 
seçileceklerin öz ve soyadları, otur· 
dukları yer, defterler, yanhJ veya mü
kerrer yazılmış veya hiç yazılmamış, 
veya bu defterlere girmemesi lazım 

iken yazılmış olduğuna dair alakalı
lar ve gerek köy hemşerileri itiraz e· 
dcbileceklerdir. İtiraz köy encümeni 
tarafından tetkik olunup varit görü
lürse bir .kararla defter tashih oluna· 
caktır. İtiraz varit görülmezse redde
dilip itiraz edene bildirilecektir. 

İtirazların tetkik edilip karara bağ· 
lanması ve ret halinde muterizlerc bil
dirilmesi işi ilk teşrinin 6 ınc, günü 
akşamına kadar bitirilmiş olmas, la· 
zımdır. 

Se~inı nasıl yapılac.nktır? 
Ret cevabı alan muterizlerin üç gün 

içinde derneğe d~ itiraz etmek hakları 
olacaktır. Bu şekilde itirazlar ü zerine 
muh tar dcrhıı.l derno~i t9Pl •-ra o 
bu ıtırazları a erneKte yenıa 1.1; 11.YA. 

ettirip bir karara bağlatmıya mecbur· 
dur. Dernek itirazı varit görürse encü· 
menin kararını reddederek defterler
de lüzumlu görülen tashihleri yaptı
racaktır. İtirazı varit görmezse encü
menin ret kararını tastik edecektir. 
Derneğin bu karar, katidir. 

Dernek seçime ait itirazları ilk teş· 
rinin on dördüncü gününün akşamına 
kadar tetkik edip bir karara bağlamı
yaya ve defterlerde yapılması lüzum
lu görülen tashihleri yapıp bitirmiye 
mecburdur. İlk teşrinin on beşinci gU
nü gerek seçmenlere ve gerek seçile
ceklere ait bütün defterler kati şekil· 
de seçime hazır bir vaziyette bulundu· 
rulacaktır. Seçimde encümene ve der
neğe yapılacak defterlere ait itirazlar 
yazı ile de sözle de yapılabilecektir. 
Sözle yapılan itirazlar, katip tarafın
dan bir deftere yazılıp muterize imza
lattırılacak veya parmak iziyle işaret
lenecektir. 

Encümen, seçimin birinci teşrinin 
14 ünden sonra hangi gün ve saatlerde 
ve nerede yapılacağına karar verecek, 
bu kararı, ve dernek için kaçar aza &e· 
çileceğini hem yazı ile, hem de mutat 
vasıtalarla ayın onuncu günü ilan et
tirecektir. 

Seçim, ilan olunan günde ve saat
lerde köy encümeninin nezareti ve i· 
daresi altında yapılacaktır. İlk önce 
muhtar seçilecektir. Muhtarın tasnifi 
yapılıp muhtar olacak zat anlaşıldık· 
tan ve seç.menlere ilan olund uktan 
sonra azaların seçimine başlanacaktır. 
Seçim ya köy meydanında veya köy 
konağı veya mektep gibi resmi bina
larda yapılacaktır. Seçimde inzibat ve 
idare encümene ait olup icra tamamen 
muhtar tarafından yapılacaktı r. 

Seçim şöyle ypılacaktır: encümen 
önce rey sandığını açıp içinde bir fey 
bulunmadığını seçmenlere gösterdik
ten ponra kapatıp iki k ilitle k ilitliye
cektir. Anahtarlardan birisi muhtarda, 
diğer birisi başka bir azada kalacak· 
tır. Ayrıca encümen azaları kendi mü
hürleriyle ve köy mühürüylc sandığı 
mühürliyecektir. 

Sonra seçmenlere köy mühürü ile 
mühürlü boş rey kağıtları dağıt ılacak
tır. Seçmenler bu boş kağıtlara muh· 
tar seçiminde seçilecekler defterinde 
yazılılardan münasip gördüğü bir za· 
tı; aza seçimi için de iki misli k imseyi 
yazacaklardır: 

Yazı bilmiyenler güvendikleri kim
seye yazdıracaklardır. Daha son ra seç
menler, encümenin göz üönünde seç
men defterinde kendi adı hizasını im· 
zaladıktan veya parmak bastıktan son
ra rey kiğıdını sandığa atacaklardır. 
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DÜNYA HABERLERİ Tuna Kıyıları ITORKIYE BASINll 

Hitler'in Nuremberg 
nutku 

muharriri ı 
Çekoslovak 

yeni 
hükümelinin 
teklifi 

lort Run&iman, bir ay kadar evel, 
ekoslovakya'ya gittiği zaman, çek 
İilciimetiyle aüdet almanları ara

Çinliler bir japon 
alayını imha ettiler 

SÜDET MESELESİNDEN SONRA 

Macarista_n, Danimarka 
Alsas Loren ve Romanya 
meseleleri mi çıkacak ? 

Falih Rıfkı ATAY 
En ea.ki tarihi zamanlardan 
bugüne kadar Yugoslavya: 

Tarih - Seyahat mektuplan • 
rakamlarla Yugoslavya 

B. Asım Us Kurun'da bu ba§lıkla 
yazdtğı ba~yazısmda diyor ki: 

da.ki ihtilaf ıu vaziyetteydi : 
lienlayn bir kaç ay evel aöyle-diği 

ir nutukta aüdet almanlarının nok
i nazarlarını 6ekiz madde ile hü

• ebnİ§ti. Bu aekiz maddenin de 
İili.sa..aı ıudur ki, aüdetler, alman -
ili-la m~kWı olan mıntakalara nazi 
"1iinde bir idare kurmalarını müm-

İin kılacak d erecede geni§ muht.a
'yet verilmesini ve hükmi tahsiyet

i:nin tanınmasını talep ebnektey-
'ler. 

Diğer taraftan çekoslovak hükü -
eti, diğer ekalliyetlerle beraber 
~ et almanlarma genit ekalliyet 
ldarı temin eden bir kanun layi-

6.gı hazırlamıı ve bu layihayı mec
'ae tevdi etmek üzereydi. Bu proje 

tu yolda hüli.sa edilebilir : 
Kanun üç kısundan ibaretti: Mil-

0Yetler kanunu, lisan kanunu ve ida
• r-efonn kanunu. Milliyetler kanu
İy)e Çekoslovakya'da yaııyan bü
.. milletlere mü.avi hak veriliyor
il. 

lisan kanunu, çekçenin reami dil 
duğunu tasrih etmekle berabe~, 
~ zde yirmi nisbetinde baıka hır 
'lletin bulunduğu mıntakalarda 
lhillete ait lisanı da ikinci reami dil 
larak kabul ediyordu. 
idari refonn kanunu, memleketi 
hemya, Moravya, Slovenya, Rü -
rıya olmak üzere dört mıntakaya 

l'ınnakta, ve her mıntakada milli-
tt nisbetine göre temail hakkı te
in eden bir meclis kurmaktaydı. 
Çekoalovakya hükümetinin proje
de aüdet almanları bakorundan 
atlık fundaydı ki, bazı mmtaka
da kahir ekaeriyeti hatta deni -

bilir ki nüfusun heyeti umumiyeıı.i
. teıkil ettikleri halde hiç bir mec
. te ekseriyeti t~min edemiyecek
tlldi. Südet mıntakumın tabi olaca
• Bohemya meclisinde bile alman-

ekalliyette kalacaklardı. . 
lort Runsiman çekoslovak proJe

. İn almanları tatmin etmiyeceiini 
adıimdan layihanm mecli.e tev

i edilme5İne mi.ni oldu. Bundan 
da bir ay devam eden müzake-

ler ve temaslar bafladı. Bu bir ay 
İc:eainde nihayet almanlarm, 
tai nazarını Çelkoalovakya hükü
. · n nok!-!, •• "MMNki-tafü Mq 

• ~yle ki : 
Çekoalova.kya, dört idari mmtaka 

erine bu defa kanton veya depar
adı verilen otuz mıntakaya 

l'l'ılmakta ve her mıntakaya idari 
Uhtariyet verilmektedir. Bu muh-

ka.ntonlar, Prag'da içtima edecek 
it- federal mecliale birbirine bai

aktadırlar. Kantonların ba.zıla -
galiba üçü, tamamiyle almandır. 
zılarmda almanlar ufak bir ekae
et tetkil ediyorlar. Diğerlerind~ 
ekalliyettedirler. Her kanton ı
de ekseriyet te,kil eden millet, 

&reye hi.kim olacağından ekalliye
haklarına riayet etmiye mecbur
. Alman ekaeriyetini teıkil eden 

n.tonlarda almanlar çek ekalliye
e ait haklara riayet etmiye m"4:
oldukları gibi, çek ekseriyetini 

tkil eden kantonlarda çekler de 
inan ekalliyetinin haklarma hür

t edeceklerdir. Bu otuz kanton i
"de ekaeriyeti çek ve alman olan 
ntonlar mevcut olduğu gibi, elue
eti alovak ve hatta ınacar olan 
tonlar da varlır. 

4te kendisine mal etmemekle be
her Runsiman'ın hazırladığı pro-

' budur. Proje Önce Henlayn'e ve 
nlayn vasıtasiyle de bu meaelede 
aon aözü aöyliyecek olan Hitler'e 
di eailmi§tir. Bir kaç gündenberi, 

tler'in bu teklife karıı vereceği ce
p merak ve ali.ka ile beklenmek
di. Henlayn alman nazi tefini 
hteagaden'-deki kötkünde ziyaret 

'p projeyi tevdi ettikten aonra 

Han.kov, 8 a.a. - Yançe'nin şimalin
de Çin kıtaları per§embe günü hava v~ 
topçu kuvetlerinin yardımiyle Anhveı 
garbinde Huangmei ve Susung arasın
da yarı yolda ki.in Kuşuku ve Tuyou
anahan sırtlarını itgal eden bütün bir 
japon alaymı imha etmişler~i:· . Mü
him miktarda harp malzemesı ığtına.m 
etmiş olan çinlileri, §İmdi bu sırtlarda 
yerleşmiş bulunmaktadır. 

Japonlar Hoshan §ehrini 
zaptettiler 

Luan cephesinde Luan'ın cenubu 
garbisin.de kain Hoahan şehri 2.9 ~ğu.~
tosta kanlı sokak muharebelerını mu
teakip japonlar tarafından işgal edil
miştir. 

Çinliler "Pi,, nehrinin garp sahili~e 
çekilerek yeni müdafaa hatları tesıs 

etmişlerdir. . . 
30 ağustosta japonlar yenıden ze.hı_r

li gazlar kullanarak "P~" ~ehr~~~.n 
garp sahilinde bulunan hır Çın bolu
ğünü imha etmişlerdir. Çinliler ağ.ır 
fedakarlıklarda bulunarak nehrın 

garp sahilini ellerinde bulundurmak
tadırlar. 

Kiukiang - Nanşang demiryolu üze
rinde Vukvuşen civarındaki Çin ku
vetle;i 300 japon piyade askerini mu
hasara etmişlerdir. Şiddetli muhare
beden sonra yarı yarıya zayiat veren 
japonlar tayyarelerinin himayesinde 
geri çekilmişlerdir. 

Japonların garp istikametin
deki taarruzu akim kaldı 

Japonlar garp istikametindeki taar
ruzlarında muvaffakiyet göstereme
diklerinden Anking'den nehrin şimal 
sahiline takviye kıtaları gönderilmiş-
tir. 

Bu kıtalar çinliler tarafından Tsi
enshan'ın §arkında Şichpasih'te tevkif 
edilmiştir. Bu mmtakada şimdi §id
detli muharebeler vuku bulmaktadır. 

Japonlar garp istikametinde . ti~i 
yapmakta oldukları taarruz ndıc~inn: 
de ağır zayiata uğraml§lardIT. Kınkı
ang'tan Şanghay'a her gün binden ~ç 
bine kadar yaralı gönderildiği tahmın 
edilmektedir. 

"'Ti Ç'\JUllJUlll\11 

konferansında 
Ahnan muhtelif kararlar 

Londra, 8 a.a. - Tredünyonlar 
konferan,aı, parlamentonun t~planma
snu iatiyen beyannameainde, müteca
viz devletler tarafından yapılan ku
vet tezahürlerinin medeniyet için bir 
tehlike te,kil ettiğini söylemekten, ıon 
yedi sene zarfında İngiliz hükümctini 
zaaf ve kararıızhk göstermit olmakla 
ittiham eylemekte ve bütün bu vazi
yetten mezkur hükümeti mesul tut
maktadır. 

Gönüllüler me~elesi 

Konferans, gönüllıülerin İspanya'
dan geri alınması hakkındaki İngiliz 
planınm FranJco tarafından reddedil
mesi üzerine Pirene hudutlarının a
çılmasını istiyor. 

Konferans, Çekoslovakya mesele
sinde sulhun taksim edilemez olduğu
nu ilan etmekte ve Çekoslovakya ü
zerinde devletin inhilalini kabul için 
tazyikte bulunulmasına itiraz eyle
mektedir. 

Nihayet konferans, Almanya'yı tah
ri.katçılıkla ittiham etmekte ve eğer 
Çekoslovakya'ya tecavüz ederse, İn
giltere'nin Fransa ve Sovyet Rusya 
yanında bulunacağına dair Almanya'
ya hiç ~Uphe edemiyeceği ihtarlarda 
bulunulmasını istemektedir. 

tler nazi kongresinin açılıtında bu
ak üzere Nuremberg'e hareket 

i. Aradan üç gÜn geçtiği halde 
oalovak hükümeti namına Run

tar:afmdan hazırlanan projeye 
ap verilmedi. 

mebualarmm döğülmelerine aebep 
olan hadi.enin bütün alakadarları 
tabnin eder bir tekilde halledildiği 
ve hükümetle aüdetler araaındaki 
müzakerelerin tekrar ba9ladığı bildi-

Nihayet evelki aktam İngiliz rad
\1 teklifin südet almanla.rı tara
d~ kabul edilmediğini bildirmit
Bu arada çek hükümetiyle südet 
anları arasındaki münaaebetlerin 
ütün gerginlepne&ine &ebep o -

bir hadise de çıkmıttır. Taf&.ilatı 
kü gazetelerde v«ilen bu hadiae 
aaında bir kaç &Üdet mebuau çek 
iaJeri tarafından döiülmüıtür. 
6t parti&i de bu hi.di.eyi bahan~ 
rek ve aynı zamanda öteclen~ı 
i aürdükleri noktai nazarı tatmın 
ediğini bildirerek müzakereleri 
mittir. Fakat Londra radyo&u bu 
er-i verdikten aonra &'elen ajana 
afları, aüdet partiai ile hiikümet 

•nıdaki tema&larm hala de
ettiğini bildirmektedir. Bundan 

a verilen haberlerde de aüdet 

riliyor. . 
Her halde vaziyet müphemdar. 

Gerçi çeıkoalovak hükümeti, ileri sür
düğü yeni teklifle a1idet alınanları

nın istediklerini tamamiyle kabul et
mit olmuyor. Fakat kanaat tudur ki, 
o tarafa doğru ehemiyetli bir adım 
atılmıttır. Ve her halde teklif mü
zakereye zemin olabilir. 

Resmi mümeasil olsun, gayri resmi 
mütev.u.ıt, hatta mü§&hit olaun, İn
giltere efkan umwniye&.i Lort Run: 
aiman'ın arkumclaıdır. Lort Runaı
man da projenin arkumda olduiu
na &'Öre, hiç kimee, ağır bir mesuliyet 
altma girmeyi &'Öze almakıızm, Av
rupa aulhu için bu derece ciıddi teh
like halini alan bir meMle üzwinde 
müzakereye bile g~en kaçı-
namaz. 

i\. Ş. ESMER 

Paris, 8 a.a. - Paris gazeteleri, ı-
dün, Çekoalovakya'da geçen hfidise • ı lıııı...N 1 b 'd 
ter ve yapılan müzakerelerle meşgul u rem erg . e 
olmaktadır. 

Epok şöyle yazıyor: 

Alman matbuat 

ıefi nutuk verdi 
Nüremberg, 8 a.a. - Hitlcr'in mua

vini Hes, Farinaci'nin riyaseti altında 
Nüremberg kongresin e iştirak etmek
te olan italyan heyeti şerefine büyük 
bir kabul resmi yapmıştır. 

"Nasıl Çekoslovakya ntes~lcsi A
vusturya'nrn işgalinin ertesı gunu 
ortaya çıktıysa, &tidet mmtakasımn 
işgalinin ertesi günü de ::vıacar mese
lesi, Danimarka meselesı, Romanya 
meselesi ve Alsas meselesi orta~a ~ı: 
kacaktır. Bütün fransızlarm bıldığı 
işte budur. Mürettep hiç bir hfidise, 
hiç bir şiddet hareketi fra~sız!ara s_~
ğukkanlılıklarrnr kaybet~.ın~_ıye~egı 
gibi, kararlarından da dondurmıye. -
cektir. Fransızlar, hfila bu saatte bır 
harbın önüne geçmek için imkansıza 
bile tevessüle hazır bulunuyorlar. Fa
kat onlar harba mecbur edilirlerse 
vazifelerini son haddine kadar yap -
makta tereddüt etmiyeceklerdir ... 

Bu gün irat etmiş ol duğu bir nutuk: 
ta, alman matbuat şefi Ditrih, ecnebı 
gazetelerin yalanc ı havadislerinden 
bahsetmiştir. 

Almanya çıknuıza girdi 
Figaro diyor ki: 
"Südet meselesinin südet almanla

rıyla Prag hükümeti arasında bir ~e
sele olmaktan çıkarak Almanya ıle 
Çekoslovakya arasında b~r me&ele ha 
Iine girdiği &afhaya gelmış bulunuyo
ruz. Çekoslovakya'nın yanında Avru· 
pa muvazenesinde alakadar olan dev
letler de bulunmaktadır. lşte Run&i • 
man'm faaliyeti, vaziyetin bu suret
le tavazzuhuna müncer olmuştur . 

Mumaileyh, bu haberlerin bais ol
dukları fena neticeleri tebarüz ettir
miştir. Hatip demokrat hükümetlerin 
ve gazetecilerin alman ve italyan tek
liflerini iyi karşılamamış oldukların
dan dolayı şikayet etmiştir. "Beynel
milel ahlak monopolüne sahip olduk
larını iddia eden demokrasilerde bizim 
sulha davet eden, sulhu arar borumu
zun acaba tesiri ne olmuştur?" 

Sözüne devam eden B . Ditrih, anşlu
siın ne bir miıdithale, ne de Almanya 
tarafından yapılmış ifratkarane bir 
hareket teşkil etmemekte olduğunu 

söylemiştir. . 
Bay Ditrih sözüne devamla demış

tir ki: 
"- Almanya'nın doymak bilmiyen 

pan-germanizm ihtirasları yoktur.,, 

Bir takım hadiseler bu vaziyeti ka
rartamaz. Almanya böyle bir çıkma
za girmiştir. Almanya'nın bundan 
çıkmakta istical mi edeceği y~ksa_ .o
rada daha mı gecikeceği bellı degıl- . 
dir. MalQrn ya enternasyonal siyaset
te de sinir imtihanı vardır. 

Avrupa'nın mukadderatı . 

Mühim kararlara doğru 
Belgrat, 8 a.a. - Samuprava gaze

tesi harici siyasete bir nazar, başlığı 
altında yazmış olduğu makalede, bil
hassa bütün nazarların Nüremberg'e 

Yakında çıkıyor 

Denizaşırı 
muharriri : 

Falih Rıfkı ATAY 
Türk edebi.yatının baılıca seya
hat eseri olan bu kitabın ikinci 
ve nefis tabı Remzi Kitabevi ta
rafından basılmaktadır. 

Yakında çıkıyor 
76 Kuruı. 

Simal denizinde 

Alman deniz 
manevraları 

tatil edildi 
Berlin, 8 a.a. - Birkaç gün evci 

şimal denizinde ba,lıyan alman deniz 
manevralan efrada Nuremberg kon
gresine iştirak etmek imkanını ver -
mek için muvakat bir müddetle ta
til edilmiştir. Manevralar 12 eylülde 
tekrar başhyacaktır. 

Bir hafta müddetle donanma ma -
nevralara iştirak edecek olan ticaret 
filosunun himayesi talimlerinde bu
lunacaktır. 

Bu manevralara 60 harp gemi&i iş
tirak etmektedir. Manevraların 20 ey
lülde biteceği tahmin ediliyor. On -
dan sonra ihtiyat deniz kuvetlerinin 
manevraları yapılacak ve bu manev
ralar, alman aahillerinin muhafazası
nı istihdaf edecektir. 

Hitler her taraf ta büyük merak ve 
alaka ile beklenen Nüremberg nutku
nu aöyledi. Fakat bu nutukta gene her 
tarafta aynı derecede merak ve alaka 
ile beklenen Südet .imanları mesele
sine dair bir kelimeye bile tesadüf • 
dihnedi. Sulh kelimesini teıaffuz el· 
mediği gibi harp sözüne de hiç temas 
etmedi. Bana mukabil Alman'yanın 
ikbaadi vaziyetinde korkulacak bir 
fOJ' olmadığını, alman miletinin ablo
ka ile tehdit edilemiyeceğini, dört a. 
nelik ekonomi planının fevkalde iyi ne
ticeler verdiğini söyledi. 

Hitler'in Nüremberg kongresinde: 
- Almanya abloka ile tehdit edile

mez. Hariçten hiç bir madde almaku
zrn alman milleti uzun aeneler yaııya
bilir. Her türlü ihtiyaçlara tekabül e. 
den eıyalardan atoklar yapılmııtır." 

Yolunda söylediği sözlerden anlaıı· 
lacak mana budur. Bu mana fU tarzda 
da ifade edilebilir: 

- Almanya icap ederse Südet al· 
manian için tedafüi bir harpten çekin
miyecektir. Südet almanlarına muhta
riyet vennek için Alınanya'nın yapa
cağı askeri hareket birkaç günlük bir 
iıtir. Bundan aonra Almanya her ta• 
rafta tedafüi vaziyet alacaktır. Eğer 
Fransa ile müttefikleri üç buçuk mil
yondan ibaret olan Südet almanlarını 
mutlaka ıu veya bu tekilde idari kon
trol altına almak için Almanya'ya kar
tı tecavüzi bir harbe girişmeği ve bet, 
on milyon inaanın ölümünü &'Öze aJ. 
mıı bulunuyorlarsa alman milleti bu
na hazırdır. Almanya uzun seneler de
vam edecek tedafüi bir harpten kol'k-
nıaz." 

Bununla beraber iılerin böyle teh
likeli safhalara ginnesi ihtimali son 
günlerde azalınıtbr. Çekoslovakya hü· 
kümetinin · Südet alınanları için geniı 
bir muhtariyet vereceğine dair alamet· 
ler vardır. Hatta dünkü po&ta ile ge
len (Jurnal) gazetesinin haftalık ai-
yasi içmalinde Südet meaeleainden 
bahsedilirken l&kenderun meaeleai gü. 
zel bir misal gibi göıterilmittir. Eier 

Diğer taraftan, olan olmuştur. Fıl
hakika totaliter devletlere karşı an

hyabile~ek~!.~ ye~.Ptt-!i.•.~1! • .!Wll~: 
rctlen'diriliyorlar. Şimdi öyle bir had
de gelmiş bulunuyoruz ki, ister is -
temez demokratik devletler ya hare
kete geçeceklerdir, yahut da yeni bir 
şiddet darbesi karşrsında teslim ola· 
caklardır.,, 

müteveccih bulunduğunu ve ~r~da bu Londraı 8 a.a. _ İngiliz diplomaıi 
aym 12 sinde ıon derecede muhım ka- --ı. c·•· :t • ... r-ı-cn • • 

İngiliz - Romen 

ekonomi münasebata 
Çekoslovakya Südet ahnanlanna Ha
tay türlderine verilen istiklile benzer 
geniı bir muhtariyet kabul ederlerse 
Orta Avrupa'daki bugünkü harp teh· 

dır. ~ - .. - .,--- aında daha •ıkı bir Lktısadi mesai bir-
..Ja....:" 1 ,_.__.. ıl ...... 

UYKU VE KiTAP 
COMHURIYET'te "Hadiseler ara

u" sütununda B. Peyami Sefa bu ba§
lıkla yazdığı yaz111nda demektedir ki: 

Popüler de 'öyle diyor: 
"Fransa ve İngiltere imanla şunu 

söylemelilerdir ki, bugün bahis mev
zuu olan §CY ne slidet almanlarının 
vaziyeti hatti ne de Çekoalovakya'
mn mukadderatıdır. Bahis mevzuu 
olan ıey, bütün Avrupa'nın mukad
deratıdır. Bunda İngiltere ve Fransa 
da dahil bulunuyor . ., 

B • Çemberlayn 
Londra'ya döndü 

Londra, 8 a.a. - lskoçya'da dostla
rının nezdinde bulunan Başvekil Çem
berlayn, dün akşam oradan hareket et
miş ve bu sabah Londra'ya gelerek 
doğruca başvekalete gitmiştir. 

Sidals dağında 

Franko kılalar1 

püskürtüldü 
Barselona, 8 a.a. - Milli müdafaa 

nezareti tebliğ ediyor: 
Evelisi gün düşman fevkalade ve

saitle Sidals dağındaki cümhuriyetçi 
mevzilerine taarn:z etmişse de biribi
ri ardından dört defa püskürtülmüş
tür. Düşmanın iki taburu imha edil
miştir. 

Dün düşman Korbera'nrn şimalin
de iki mevzi işgal etmeğe muvaffak ol
muştur. 

Şark cephesinde Eltoro mıntakasın
da, düşman Kezarinl·on' u ele geçir
miştir. 

Berut'tan &'elen haberlere &'Öl'e Filiatin'dek.i gerginlik yabpnıf olmak -
tan çok uzakta. Araplardan mürekkep bihr grup Beaian civarında Amoz 
yahudi kolonisine hücum et.mittir. Poliı mütecavizlenlen onunu öldür • 
~Üf ve dördünü yaralanuıtır. 

Reamimiz, Tulkerim'de polia karakoluna ve aekeri &'&rnİzona çok yakın 
olduju bald• araplar tanflDCIM talıriP. edilmif bir köprüyü ıö.teriJ!OI'. 

liği imkanını tetkik etmek üzere res
mi bir ingiliz heyetinin yakında Bük
reş'e gideceğine dair olan haberi tek
zip etmektedir. Mamafih aynı mahafil 
İngiltere'nin sabık Mısır komiseri 
Loyd'in oyın sonunda hususi surette 
bir seyahat yapacağını kabul etmek
tedir. Fakat mumaileyıhe diğer hiç bir 
kimaenin refakat etmiyeceğini taerih 
olunmamaktadır. 

Froyd' e ameliyat yapıldı 

"Birleıik Amerika radyo istaayon
larından birinde, okıayıcı bir seale gü. 
zel masallar aöyliyen bir kadın, her 
&'ectı bet milyon çocuğu uyuluyormuş. 
Bundan bahsedenmeıhur bir franaı~ 
muharriri fÖyle diyor: "Eier bu ka-
dının söylediği masallar cidden pzel 
ol&aydı çocuklar uyumazlar, gözlerini 
dört açarlardı; eğer sesi cidden okta· 
yıcı olsaydı, çocuklar yorulmazlar : 
Biraz daha, biraz daha! diye bağırır
lardı." 

Londra, 8 a.a. - Froyd'a bugün öğ
leden sonra bit' ameliyat yapılmıttır. 

Sıhi vaziyeti hiç bir en<liteyi tevlit e
decek mahiyette değildir. Güzel masallar dinliyerek uyuyan 

çocuklar var mıdır, bilmiyorum; fakat 
&'Üzel kitaplar okuyarak uyuyan bü

ucuz yükler olduğunu biliyorum. 
İstanbul sinemab.rında 

tarifeler 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Beyoğlu 

kaymakamlığında bu gün bir toplantı 
yapılmış ve sinema biletlerine ait ucuz 
tarife tespit olunmuıtur. Birinci sınıf 
sinemalar 50 ye, ikinciler 35 e, üçün
cüler de 17.50 kurup indirilmiftir. 

Çocuk seanslarında 10 kuruş alına
caktır. 

Toprak mahsulleri ofisi 
İstanbul şubesi açıldı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Toprak 
mahsulleri ofisi İstanbul fUbesi bu
gün açılmış ve bugün resmen faa
li yete geçmiştir. Şube teşkilat kanu
nuna göre vazife görecektir. 

İzmir limanında batan 

gemiler araştırılıyor 
İzmir, 8 (Telefonla) - Çefl"C ve 

Karaburun'da evelc:e batmış olan ge
milerdeki kıymetli Cfyayı aramak için 
Mehmet Alanyah'nın teşebbüsü üzeri
ne Maliye vekaleti araıtırma müsaa
desi vermittir. Müteahhidin tahmini
ne nazaran batmış olan gemilerde mü
him servet vardır. 

Acı bir kayıp 
Eski Konya mebuıu B. Mehmet E

min refikası ve Konya ııtma mücade
le tabiplerinden Dr. Nuri Gürol'la ar
kadaşımız Saffet Gürol'un valideleri 
Bayan Kırph Gürol'un, evelki gün 
Konya'da vefat ettiğini büyük bir te
essürle haber aldık. 

Gürol aileıine bapağı diler, acıları
nı paylaııru. 

Doktorlara sorarsanız, taheaerleri 
uyku ilacı yerinde kullananların bu 
usulü hiç de fena deiildir; onları kim
yevi bir sürü ilaçların zehirlerinden 
kurtarır. 

Fakat muharrirlere aoraraanız, fa
heaerlerle uyumağa ahpnarun büyük 
zararları vardır. Kitaplar, bilhaaaa gü. 
zel kitaplar, bunları okuyarak eani
yenleri yalnız yatakta değil, ayakta 
da uyutmrya hatlar. Çünkü yatakta 
§Aheaer okuyarak uyuyanlar hayatta 
da gaflet uykusuna dalarlar. iyi ki
tapların vazifesi uyanık fuurları u
yutmak değil, uykulu zekaları uyan
dırmaktır. Şaheserleri yelpaze gibi aal· 
lryaralc ıuurunun lambalanru söndü. 
ren insanlann dütünceleri yalnız ya. 
takta değil, ayakta da karanlıkta ka
lır. Hatta fena kitaplann bile uyku 
ilacı yerinde kullanılmasına yol ver· 
miyelim." 

HER GÜN BiR GAZETE 
AK.ŞAM'da "Dikkatler'' sütununda 

denilmektedir ki: 
"- Dahiliye ve Nafıa Vekaletle

rinin cidden mükemmel bir tedbir al
dığını öğrendik: Her köyün metin ve
ya bezden mamul bir po&ta çantaaı 0-

lacakmıı. Bu çanta köy muhtarının 
veya katibinin yanında kalacakmıt. 
Nahiye müdürü veya kaymakamlar bu 
çantalar tedarik edildikten aonra haf
tam hiç olmazsa bir defa bütün köyle-
re posta aevkiyah yapacaklarnut. Bu 
auretle köylüler, mektup, gazete ve 
köy mecmuaları vakit ve zamaniyle 
elde ebnit olacaklanruı. 

Her köy, mevcut gazetelerden biri. 
ni seçse ve bu sayede her köye yeni 
çantalarla hiç olmazsa bir gazete gir
se ... Bu, iki taraf için - yani hem k~ 
yün irfanı, hem matbuatın terakkisi 
için - ne büyük bir hizmet olur." 
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BÖYLESİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 

Kolleksiyon meraklısı 

"Herkes kuş, pul toplar 

ben de saat kordonu,,diyor 

Bütün Avrupa 
polisinin aradığı 

iki hırsız kız 
Sabahın saat ikisinde Paris'in bü

yük otellerinden birinde, kapıcı kori
dorlarda dolaşırken, bir kapının önün
de iki hayalet görmüş. Kendilerine 
doğru kapıcının y·aklaştığını farkedin
ce bunlar da bir hareket olmuş ve dö
şemenin üzerine tok bir seslı; bir şey 
düsmüstür. Kapıcı eğilerek yere dü
şe~i al~ış: Koca bir golf bastonu. 

Derhal bu kaybolan hayaletlerin ar-
Saatçi, başına gelen garip vakanın - Ben kordon koleksiyonu yapa - kasma düşmüş. Bu iki gölgeyi, odalar-

şaşkınlığını hala muhafaza ediyordu. rım. Her çeşit saat kordonuna me- dan birisine daha girmeden evel ya -
Bir, öte yanda oturan zayıf delikanlı- raklıyım. Evimde birkaç yüz tane kalamıştır. Bunlar, siyah pijamalı biri 
ya bir, ifadelerini verdikten sonra bir var. Köstekliler, kösteksizler ve sai- esmer, öleki kumral iki gcı'lÇ kadın
yanda dizilen şahitlere baktı. Sonra re ... Bunları da lstanbul'dan bir ku- mış. 

hakime döndü: yumcudan satın aldım, çalmadım, _ Bu saatte niçin buralarda dolaşı-
- Yüzü yabancı gelmiyordu zaten. Dediğini hatırlıyorum. Ama, iş o yordunuz? 

bana, dedi, bir kere daha gelmişti de kadar apaşilı:ardı ki inkara imkan Diye sormuş. Onlar ela: 
ya saatine cam taktırmıştı, yahut da yoktu, çivilerinden çıkarılan kordon- _Koridorlarda geziniyorduk. Da -
sildirmiş miydi ne? Ama, saat kendi- ların yerleri boş duruyordu ve boş ha bugün öğleden sonra Londra'dan 
sinin mi idi, yoksa bizim kordonlara çivi adedince müşterimin cebinden geldik te ... 
benzer bir macerası mı vardı? Bu ci- kordon çıktı. Sonra hep eş idiler. Polise haber verilmiş. Ü zerleri araş-
heti bilmem. Vebali günahı kendi Bay Polis zabıt tuttu. Orada hadise- tmlmış, eşyaları karıştırılmış, eşyal<ı-
boynuna. ye şahit olan bu zatlar da gördükle- rının arasından bir çok pa:.aportlar 

O gün dükkanımda yalnızdım. Bu rini anlattılar. Hadise bundan ibaret- çıkmıştır. İşin asıl garip tarafı her h~
zat içeri girdi. Her müşteriye yaptı- tir, dedi. rinde diğerinin yirmiden fazla fctog-
ğrm gibi kendisini de ağır aziz kar- Müdafaa sırası gelince, ağır müşte- rafı çıkmıştır. Pasaportlaı ı~da _B_er -
şıladım: ri ağır ağır ayağa kalktı: lin, Viyana, Londra, Nevyork gıb\ şe-

- Buyursunlar efendim, dedim, bir - Efendim, dedi, muhterem saat- hirlerin vizeleri mevcutmuş. Her pa -
emirleri mi var? çi arkadaşım gayet doğru söyledi. saportta ayrı hüviyetler yazı.ir imiş. 

O da ağır bir müşteri haliyle: Ben cidden kordon koleksiyonu me- Esmer kadın pasaportlarından biri-
- Bana, dedi, şöyle iyice bir kor- raklısıyım. Tuhaf, herkesin bir mera- sini göstererek: 

don lazım. kı vardır. Kimi kuş, besler, kimi pul _ Ben bunu Londra'dan ')n beş 11-
- Cep saati için mi olsun? diye sor- toplar, ben de saat kordonu .. O gün, 

dum. hiç bir hakları olmadığı halde benim raya satın aldım. 
Başını salladı. ceblerimi karıştırarak çıkardıkları Demiş. 
- Hayır, dedi, kol saati için.. 0 kordonlar haddi zatında antika kıy- - Ya golf sopası ne oıuyr.>r ~ 
Ben bundan bir şey anlamadım. Kol metini haiz ve benim koleksiyonuma Diye sordukları zaman da: 

saati için kordon alınmaz bir kayış dahildirler. Beraatime karar verme - _ Ne olacak, ayol, golf oynuyoruz. 
yahut şu yeni çıkma kromlu zencir- nizi, ve cebimden alınan kordonların 
lerden takılır. Kendisine bunu anlat- bana geri verilmesini istirham eyle - Diye cevap vermiştir. 

Golf bastonu tetkik edilmiş. Meğer tım. rim. 
- Eh zararı yok canım, dedi, han- Gayet tumturaklı bir ifade ile be- bunun ucunda her türlü kiliciı açabi -

gisi olursa olsun. Bir şey veriver de.. raatini istiyen kibar müşteri, daha u- lecek tertibatta anahtariar varmış! 
Ben de önümdeki vitrini açtım. zun uzadıya konuştu; fakat ne çare Bundan başka ba·,ullarının ıçindc, Av-

Daha ne alacağını bile pek bilmiyen ki tutulan zabıt varakası hadiseyi, in- · · h 
· rupanın bütün büyük otelkrının ana -müşterime bir takım saat bileziklerı kara mahal bırakmıyacak kadar açık-

gösterdim. O da eliyle muayene edi- ça, tesbit ediyordu. tadarı bulunuyormuş? 
yor kimine: • Jandarma, hakimin hükmünü yeri- - Ya bunlar ne 01uyor? 

- Bu pek fena değil, kimine de: ne getirirken beriki hala: Diye sorunca, ~u sefer kumral ka -
- !yi ama kibar değil, biraz ka - _ Fakat benim koleksiyonum ek- clın gülerek: 

lınca, diyordu. sik kaldı, diyordu. - Bunları, demiş, oturdı:ğumuz o-
Yalnız bir şey gözüme çarptı. Müş- tellerin hatırası olarak muhafaza edi-

teri sağ eliyle benim gösterdiğim ka- l yoruz. 
yışlara zencirlere ~a~arke:ı, sol eliy- 1 
le de arkada, ön vıtrındekı asılı ır:o:- 8 İ B LİYQGRAfY A Kendileri polis komiserliğine davet 
donları karıştırıyor, ikişer üçer çıv~- --------~------ edilmiş. Kumralın Morgan 3dmda bir 

terinden sökerek pantalonunun cebı- çek, öbürünün de Maıı adrn-1'4 ycııt ! . -
d Artırma ve eksiltme kanunu landalı bir kadın olduğu tesbit edil -ne akıtıyordu. Fakat beri yan an ge-

ne: §erh ve izahları miştir. 
_ Ama insaf canım, bu pahalı de- Artırma, eksiltme ve ihale kanunu- Bu iki genç kadını bir çok Avrupa 

g~ il mi ya? diye pazarlığı ihmal etmi- d . b · polisi aramakta imiş. Çünkü Lüyük şe-
yordu. nun şerh ve izahları adın a yeru ır hirlerde soymadıkları büyiık otel kal-

'k" eser rıktı. Kıymetli maliyecilerimiz- mamış '· Tam bu sırada, allahtan olacak, ı ı !!: h 1 
M"" den ı.eski kanunlar müdürü ve a en 

müşteri daha geldi dükkanı~.. uş- İstanbul irat ve servet vergileri mü-
teriler girince, zaten avuç ıçı kadar dürü bulunan Mümtaz Tarhan'ın de-
du .. kkan doldu, beriki de kordonları . .

1 k rin bir tetkik ve itinalı bir tertıp ı e 
boşaltmaktan vaz ~eçti:_ Ceb~ne. oy- vücude getirdiği bu mali eser mühim 
dug~u ile iktifa ettı. Muşterılerın ya- d" 

bir ihtiyaca cevap vermekte ır: . 
nında: Uinumi büdceli bütün daırelerı, 

- Efendi o cebine koyduğun kor- mülhak büdceleri, belediye ve idarei 
donları çıkarıver, dedim, birdenbire hususiyeleri ve diğer resmi daireleri 

afallaNdı: kordonları, dedi, benim ce- yakından alakadar eden alım v_e . sa
tım işlerine ait kanunun tatbıkındC: 

bimdeki kordonlardan sana ne? . rastlanabilecek bilfunum müşküllerı 
Ben hiç sesimi çıkarmadım. Polkıs bertaraf edecek kıymette olan bu e-

noktası dükkanıma üç beş adım uza - lb 
. serde bilhassa nazarı dikkati ce e-

taydı, müşterilerden bir.ine. rı_c~ et- den bir hususiyet de; kanunun mad-
tim polis çağırdı. Polis ıçerı. gırınce delerine göre izahlar yapılırken .. o 
ben elimi kordonlarımı cebıne yer - maddenin tatbikinde duçarı tereddut 
leştiren müşterimin cebine. sokt~~· .. 1 d k 1 s olunupta bir emir veya bir mu.ta e~-Avuçla çıkardım ve ora _a ı ere go ~ . 1 t h 

terdl·m. Bu zatta bet benız balmumu- ya bağlanmış olan hadıs~ ~re aı _u-

miş Şurayı Devlet ve Divanı Muha· 
sebat kararlarının bulunmasını ve 
derhal anla§ılmasını mümkün kılacak 
şekilde ayrılmış matlaplarla o mad
de hizasında gösterilmiş olmasıdır. 

Bundan başka alım satım kanuniy
le alakalı diğer bütün mevzuat, ka
nun, nizamname, talimatname ve sai
re gibi hükümlerin toplanması, güzel 
ve anlo:ı.ştlması kolay bir üslUp ile 
bunların izah edilmiş olması esere 
hususi bir kıymet vermektedir. 

Ankara caddesinde üniversite ki
tepeviyle Ankara Akba kitapevinde sa 
trlan bu kitabı bütün alkadarlara tav
siye ederken kitabın müellifini mali 
kütüphanemize ilave ettiği bu kıy
metli eserden dolayı tebrik eyleriz. 

Bir Türki~ye seyahatinden intibalar 

Türkiye'de petrol 
bulunabilecek mi? 

Bu makalenin muharriri bir çok 
memleketler dolaşmış, büyük sahaları 
tan;mış ve bir çok ülkelerin hususi -
yetleri hakkında fikir edinmiştir. Bü
tün bu memleketlerde bir yabancıyı 
ilgilendirecek, teshir edecek bir takım 
gevezelikler, harikalar vardır. Fakat 

Yazan 

E. H. Kanigham Kraig 
The Petroleum Times'ten 

bunların içinde en hayret vereni, en den fazladır. Şirnak şehrinde 130 ya
teshir edeni, hiç şüphesiz, Türkiye'- şıncla bir ihtiyar kadını ziyaret ettim. 
dir. Bu kadın, biraz zayıfça olmakla bera-
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RADYO 

Ankara : 

Ogle l'\eşrivatı : 14 30 K k · . arışı 

neşriyatı - 14.50 Plakla turk musiki 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberle 

Akşam Neşriyatı : 18 30 K . arışı 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20.00 Saat 
ve arapça neşriyat - 20.15 lnce saz -
Güç dogum ve neticeleri Doktor Muz 
Sezer (Dogum ve kadın hastalıkları 
hassısı). - 21.15 Stüdyo salon orkest 
1 - Borodine: Gavatıne de Kontshak 
2 - Lehar: Zigenmerliebe. 3 - Leen Je 
Herz und Hand Fürs Vaterland. 4 -
kiewicz- Tausend und einı: Nacht -
Ajans haberleri ve hava raporu - 22.15 
rınki program ve son. 

ı~tanbul : Eski türk imparatorluğunun harp- bcr, elan, güzelliğini muhafaza ediyor. 
ler ve harp sonundaki muahcdelerle 124 yaşında bulunan kocası, hala, ' 
parçalanan memleketlerinden geriye; Şirnak'ın yokuşlu sokaklarından inip 
kalanı elan büyüktür ve burada dün- çıkarak camiye devam edebilmekte -
yanın her memleketine benzer taraf- dir. Burada iki tane daha 120 lik vaı -
lar mevcuttur. Burada, vakıa, buzlu dı. Bir üçuncü de vardı ki onu cami
sahalar ve çöller yoksa da bunlara ya- de ibadette olclugu için göremedim. 

Öğle Neşriyatı : 12.30 Türk mu 
si (Plak) - 12.50 Havadis - 13.05 
musikisi (Plak) - 13.30 - 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

km yerler bulunur ve ondan başka her Arkeologlar Ti.ırkiye'yi gayet iyi b1-
türlü iklime tesadüf olunur. lirler. Onların orada yapacak bir Çük 

Türkiye' de büyük dag!ar, buyuk tlegerli işlen vardır. FaKat ingilızlcı -
yaylalar, korkunç geçit ve boga.dar, den ka,Ç kişi burayı hakkiyle tanır? 
büyük nehirler ve 78 mil uzunJugun- liir çokıarı, ilıtımal ki, Istanbul'u lz
daki Van göliı başta gelmek üzere tı:z- mir'i ve Karadeniz lımanlarını lanır
lu ve tuzsuz göller vardır. Bir taımn lar. Bir kısmı da kıbir duyarak Geli
çaglıyanlar, şımalde geni~ ormanlar, bolu'yu tanımışJarcıır. Fakat bu tarı· 
cenupta buyuk otiakıar mevcuttur. hin ve mazinm güzel ve sihirlı meın-

Ararat cıağmın üzerınde volkanlar eketini hakkıyıe tanıyanlar pek az -
da vardır. Vakıa ounlar şimdi iııcıııa dır. 

halinde değillerdir; .takat cogıatıa Şimdi memleket o kadar büyük bir 
bakımından bunlar tamamiyk genç surat ve eneqıyle modernleştirilmek 
yanardaglardır ve karşıdan hc;.men in- tedir ki pek kısa bir zamanda bütün 
difaa başlayabilirler hıssi verırler. çehresi degişmektedir. 
Türkiye'de bir kısmı içleri dolmuş Demiryolları, dağları, bogazlan, 
göllerden ibaret olmak üzere bir ÇOK yaylaları aşmakta, on sene önce uır tı...k 
yaylalar bulunur ve bu yaylalar .L ur- evıe bir tek agaç görulmıyen yerıer
.ıcıye arazısinin bir nevı hususıyetıni de modern kasabalar kurulmaKtadır. 
teşkıl eder. .l:Sunların inşasında bir takım ına:.t~at-

Memleketin ekseri kısmı 5.000 ka- lar vardır: Mesela birisi bakır maJe-

Akşam Neşriyatı • 18.30 Dans 
kisi (Plak) - 19.00 Konferans: Selim 
rı Tarcan (Tarla sıçanı) - 19.30 Dans 
sikisi (Plak) - 19.55 Borsa haberle 
20.00 Saat ayarı: Grenvıç rasatanesi 
naklen: Vedia Rıza ve arkaclaşları tara. 
dan turk musikisi ve halk şarkıları - 2 
Hava raporu - 20.43 Ömer Rıza Do 
tarafından arapça soylev - 21.00 Saat 
rı: Orkestra: 1 - Veber: Roben do b 
2 - Andran- La maskot. 3 - Şopen: Polo 
- 21.30 Saz eserleri: Rı:f ık Şemsettııı 
arkada!ilaıı - 22.10 Amatör mandolin 
kestraı:;ı: Domarinı idares.nde - 22.50 
Ajans haberleri, ertesı gunün programı 
at ayarı: Son. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 12 1-i 
burg - 18 Frankfurt - 21 Milano - 2 
Hamburg. 

demden fazla irtifadadır. Büyük bir 
kısmın da irtifaı 6.000 kademi aşat. 
Bir kimsenin bu büyük dağlar, keçi 
yolları, uçurumlar arasmda bir iki 
hafta kacıar seyahat etmesi, bilg!.:.ini 
arttırır. Bereket vt:rsin ki ecdatlarının 
keçi olmasına ihtimal verilebilecek at
lar bu uçurumlar, yarlar, tehlikelı yol
larda ayakları kaymadan kolaylıkla 
seyahat edebilir. 

ORl\.~STRA KONSERLER! VE S 
FON IK KONSb:RLER: 12 Sarlıru 
15.2S Hamlıurg - l5.4S London - l<ecy 
- 19 Miınih - 20.10 Kopenhag - 2~ 
Droytviç - 20.30 Paris - l'. T. T., Tıı 
Pirete - 21 Roma - 21.15 Stokholm -' 
Varşova - 23 Doyçlandzender - 24 Fr8 ni, birisi krom madeni istihsal merke- furt. 

Şurada burada bir takım bataklıkla
ra da rastgelinir ki bunlar, leyleklerin 
cenneti sayılabilir. 

Bu memleketin halkı da yabancılara 
gösterdikleri nezaket ve misafirper -
verlik artık darbımesel haline gelmiş 
olan güzel ve sağlam, neşeli, gayretli 
hir ırktır. Bunl;ır:ı hi~ ı..;..,., ........ h <>l<lfr 

diyemez. Tenbelleri görmek için şe
hirlere gitmek lazım gelir. 

Bütün memleket tarihin eski zaman
larına, hatta tarihten önceye ait bir 
çok eski eserlerle doludur. 

Bütün hayatında prehistorik hiç bir 
silah bulmamış olan bu makalenin mu
harriri, tetkiklerinin ilk üç haftasın
da pek eski bir silah ile neolitik dev
re ait büyük bir balta başı bulmuş

tur. Burası eski tevrat hikayelerinın 
geçtiği memlekettir; burada elan 
Nuh'a mukaddes bir adam nazariyle 
bakılır. Nuh'un gemisi Ararat üzeri
ne değil, Cudi dağına oturmuştu. Bu
rası elan mukaddes biır yer sayılır. Fa
kat bir bıçak sırtı kadar ince olan hu 
yere o kos koca gemi nasıl oturmuş
tu, bunu benim hayalim alamamıştır. 

Burada harpleriyle, muhasaralariy
le meşhur, dağ yamaçlarına kurulmuş, 
kimisi 3.000 senelik, kimisi bilınmiye 
cek kadar eski bir çok şehirler vardır. 

'Gerçekten Türkiye yaşanacak bir 
memlekettir. Güzel Mardin şehrinde 

yüz yaşını aşmış olanların sayısı 200 

zidir; birisi ~elik fabrkasının, bir baş- ODA MUSİKİSİ: 17 Faris - 18 Kol 
kası mühimmat fabrikasının } anı ba· ya - 20 Monte Ceneri - 20.25 Prag. 

SOLO KONSEI<LERl- 14.30 Stoklı1 

şmdadır. - 17.15 Milano - 17.30 Doyçlandzende 
Türkiye, tarih şafağının ilk sökti.ı - 18.10 Var~ova - 22.20 Doyçlandzender 

gü günlere kadar uzanan parlak bır 22~~~~~~.Lt SAZLAR (Marş v. s.): f 
mazıye maliktir. Aynı zamanda par - Königsberg - 19 Laypzıg - 21.30 Köıı 
lak bir istikbale de namzet oldugu gö- berg, Laypzig. 

01-W KONSERLERİ VE KOROLft 
11.50 Droytviç - 18.20 Königsberg _. rülüyor. 

Bur ada muharririn tem.as etmesi la
zımge len bir mevzu daha vardır: Tur
kiye'de petrol damarları var mıdır? 
Yer yüzüne bir çok petrol veren Bah
reyn adası, İran ve Irak'ta görülen 
petrol damarının sonu Toros dağların
da mıdır? Versay sulh konferansı, 

türkleri petrol kaynaklarından mah -
rum ctrnef::c muvaffak olm1,.. ,.,..,k'"""'" ;> 

Hükümetin bu hususları tet ık et • 
mek için kurduğu müessese büyük bir 
gayretle çalışmalarına devam ediyo':. 

Burada mahdut, fakat liyakat ve eh
liyetleri itibariyle en mcxiern petrol 
kumpanyalarında çalışanlarla kıyasla

nabilecek bir tetkik heyeti vardır. 

Petrolojik, Palaeontolojik daireleri de 

Prag. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg -

Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Frankf 
Münih - 9.30 Berlin - 10.30 Hambur& 
12 Kolonya - 13.15 Münib - H Almaıı 
tasyonları - 14.10 Kolonya - 14.15 ll 
lin - 16 Ştutgart - 17.30 Hamburg, 
nigsberg - 18 Berlin - 18.20 Laypzi 
19 Hamburg, Kolonya, Ştutgart - 1 
Frankfurt - 20.30 Budapeı;te - 21.30 
Jonya - 22.30 Brcslav - 23 Stutgart 
• 11.Aı..'K "'MU SIKISI: 5 Konıı;soer& 

ı 1.30 Ştutgart - 21 Beromünster. - 1 

Budape§te (Sigan orkestrası.) 
DANS MUZ1G1 22.30 Laypzig, Lo. 

- Recyonal- 22.40 Königsberg-23 Dr 
viç Floransa, Ltiksemburg, Milano, R 
- Z3.10 Budape~te - 23.30 Droytviç. 

Vnivcrsitenin ihtiyaçları 
kurulmuş ve kadrosuna liyakatli a- İstanbul, 8 (Telefonla) - Umve 
damlar alınmıştır. Memleket'e petrol te fakülte dekanları Üniversite .R 
aramak maksadiyle faaliyette bulunan törü Cemil Bilselin reisliği altı 

mütehassıslardan mürekkep bir komi- toplanarak doçent, talebe ve tedrıs 
te de vardır. • ait bazı hususat hakkında görüşırı 

Her ne kadar şimdiye kadar petrol ler, ve bütün ihtiyaçları göz önü 
bulmak hususunda büyük bir ınuvaf - tutarak bir program hazırlamışlar 

fakiyet gösterilmiş değilse de fakat Fakülte dekanları teşrinievel bı 

ilk araştırmalar tamamlanmış ve tet- yetine kadar bütün eksiklerini tanı 
kikler sürekli bir surette devam et . lıyacaklar ve tedrisat başlamadan t 

aktodilecek olan ikinci içtimada rap 
mekte bulunmuştur. Bu tetkikler neti

cesinde her gün yeni yeni malumat e

dinilmesine imkan vermektedir. 

larmı Rektöre vereceklerdir. 

ti cevap vermek zamanı gelmemi~ 
Bu hususta Lord Oxsford ile Askı! 

si ve kendi milleti için inkişaf ettir- in zamanla itibarı artmış olan meş 
mek azmindedir. sözlerini söylemek doğru olur: "B 

Türkiye, kendi kaynaklarını kendi-

Yukarıda sorulacak suale henüz ka- leyin, görürsünüz." 
1 kum.. lerin ve o mevzuda ıttıhaz edılna döndü. Kem küm etti. Ya nız: 

~~~~~~~~~~~!___~~~~!~~~~~~~~~ 

ma.kw ve cesursunuz .• Evet, siz henı korkak, be~ 
cesursunuz. Tehlikeden korkuyor, f":1<~t y~ş~ak ı
radesini gösteriyorsunuz. lyil~eceksını~, çunku ~~s
talık ve istirapla aranız iyi değil. lyıle~ceksınız, 
çünkü iyileşmek istiyorsunuz. . . . . 

- Zanneder misiniz ki insan ısterse ıyıleş~?. 
- Kati ve derin surette istenilirse, bizde ıstıy~~-

ler höcrelerimiz olursa, istiyen şu\ırum~z o~ursa ı k 
bahaNla yeşillqmek istiyen ağacın soz .dınlemez, 
mebzul ve tam iradesiyle istenilirse ..• 

xvııı. 

o gece, F elisi, uyuyamadığından yatağında bir 
yandan öte yana dönüyor ve yorgan~arım fll"la.tıp a
tıyordu. Uykunun henüz uzak olıdugunu, ancak ~
fağm perde arahklarmdan, raksed~~ toz~a.ı:la dolu 
'lk huzmelerini odanın içine dikmesı ıle bırlıkte ge
~ebileceğini hissediyordu. Porselenden teni içinde 
hararetli yüreği ışıldayan gece kandili ona mistik 
ve laubali bir arkad~ oluyordu. F elisi gözlerini aç
tı ve teskin eden bu beyaz süt gibi aydınlığı bir naza
riyle içti. Sonra, gözlerini tekrar kapayı~ uykusuzlu
ğun §amatalı sıkıntısına gene avdet ettı. Za.~.a~ za
man aklına rolünün, hiç bir mana atfetmedigını, fa
kat tesirinden de bir türlü kurtulamadığı bi.r cümle.si 

l . du· •·ö-nım·· üz nasıl istersek öyle olur.'' Ve ge ıyor • ... , .... 
zihni, mütemadiyen evirip çevirdiği dört beş duşun-
ce ile yoruluyordu. 
_Yarın gidip madam Poyomon'da elbisemi pro

va ettirmem lazım. Dün, Fajet'le beraber, Jan Per
ren'in locasına girdim. Giyiniyor ve sanki birer gu
rur vesilesi imi§ gibi kıllı bacaklarını gösteriyordu. 

GOLONC HiKAYE 
Yazan: ANATOL FRANS 

Jan Perren çirkin değil; hatta güzel bir ba~ı var; 
fakat bu başın ifadesi hoşuma gitmiyor. Nasıl olu

yor da madam Kolber benden otuz iki fra~ ~sti
yor? On dört, üç daha on yedi, dokuz daha yırım al
tı eder. Ona topu topu yirmi altı frank borcum var. 
''Ömrümüz, nasıl ister;sek öyle olur." Aman ne sı -

cak! 

Cevik belinin bir hareketi ile arkası üstü döndü ve 
çı;lak kolları, rakik ve taze bir vücuda sa.rılırcası
na boşlukta biribirine kavuşmak üzere açıldı. 

- Rober gideli bir asır olm~ sanıyorum. Beni yal
nız bırakmakla ayıp etti. O yokken sıkılıyorum. 

Ve, yatağında dertop, sarma§ dolaş imişlercesine, 
kendini zorlaya zorlaya o vaziyetlerini düşünüyor

du. Ona şöyle hitap ediyor~u: 

- Benim kedim, benim mini mini kurtum. 
Ve hemen düşünceleri zihninde yorucu maneje 

başlıyordu: 

- ''Ömrümüz, nasıl istersek öyle olur. Ömrümüz 
nasıl istersek öy)e olur. Ömrünıüz .... 0 On dört, Üç 
daha on yedi, dokuz daha yirmi altı Jan Perren'in 
uzun, ve sim siyah kıllarla dolu erkek bacaklarını 
mahsus gösterdiğini farkettim. Jan Perren'in ka -
dmlara para verdiği hikaY.c&i acaba doğru mu? Ya-

46-

Çeviren: NASUHi BAYDAR 
rm saat dörtte elbisemi provaya gitmem lazım. Ber
bat bir şey varsa o da madam Roymon'un kolların 
nasıl takılacağını bilememesidir. Aman ne kadar sı· 
cak! Sokrat iyi bir hekimdir. Fakat bazan da insanı 
serseme döndürmekten hoşlanıyor. 

Aıklma birdenbire Şövaliye geldi ve onun tesir 

ve nüfuzunun sanki odanın dıvarlarmdan sızdığını 

hissetti. Zanetti ki kandilin ışığı bunula kararmış

tır. Bu, gölgeden de ehemiyetsiz, fakat tasalandırıcı 
bir Jeydi. Bu sezilmez teYm ölüye ait fotoğrafiler
den geldiği bir şimşek gibi zihninden geçti. Od.asın
da hiç bir resmini muhafaza etmemişti. Fakat apar
tnnanda henüz yrrtıp atmamış olduğu bir ~aç tane 
vardı. Dikkatle hesap ederek üç resmin daha mevcut 
olması lazımgeleceğini düşündü: Birincisi Şövaliye 
çok gençken alınmış, fonu müphem bir resim; diğeri 
güler yüzlü ve laubali, iskemleye ters oturmuş va
ziyette; üçüncüsü de Bazan'lı don Sezar kılığcnda ..• 
Bunları ortadan kaldırmakta acele ederek yataktan 
fırladı, bir mum yakh ve, terliklerini şıkırdatarak, 
sırtında gömleği ile, salonda, üzerinde bir palmiye 
duran pelesenk masaya kadar gi~ti, örtüyü kaldırdı, 
çekmeyi karıştrrdı. Çekmede fişler, bobeş.ler, kana

~elerden kopmuş bir kaç tahta parçası, billurıdan a-

vize küpeleri, ve fotoğrafiler vardı ki bunlar ara -
ınnda yalnız Şövaliyc'nin müphem fonlu gençlik 
resmini buldu. 

Üzerindeki çinkari lambalarla iki pencere arasını 
süsliyen Bul yapısı bir konsolu araştrrdı. Burada 
mat fanuslar, abajurlar, yaldızlı bronzla bezenmiş 

kristal bardaklar, bir davula dayanarak bir köpe -
ğin yanında uyuyan bir çocuk resmi ile süslenmi§ 
porselenden bir kibritlik, cildleri sökülmüş kitaplar, 
didik didik olınuş notalar, kırık iki yelpaze, bir flüt 
ve kartpostal büyüklüğünde bir yığın resim istiııahat 
halinde idi. F t:lisi, bunlar arasında Bazan'lı Sezar 
kıyafetindeki iıkinci Şövaliye'yi keşfetti. Sonuncusu 
burada değildi. Bunun nereye sokulmuş olacağım 
beyhude düşündü. Kutuları, kupaları, saksı - gizle
yic.ileri ve nota çekmeceler.ini boş yere aradı. Ve 
böylece arayıp duru!'ken resim de hayalinde büyü
yor, vuzuh kesbedip tabii cesameti buluyor, müs -
tehzi bir tavır takınıp onunJa alay ediyordu. FeJıi
si'nin başı ateş içinde, ayakları bt12 gibi idi, korku
sundan karnının burkulduğunu hisse.diyordu. Arat
tırmalarından vaz geçip giderek başını yastığın ara
sına gizlemeği düşünürken anasının aynalı dolabın

da fotoğraflar sakladığı hatırına geldi. Tekrar ce
saretlendi. Uyumakta olan madam Nantöy'ün ôda
sına yavaşça girerek, sessiz adımlarla aynalı dola
ba kadar gitti, ağır ağır, gıcırdatmadan kapısını aç-

tı, ve bir iskemle üzerine çıkarak, mukavvalarla do

lu en üst gözü karıştırmağa başladı. ikinci impara -

torluk zamanından kalma ve yirmi yrldan beri de 

bir defa açılmamış bir albümü eline geçirdi. Yığın 

(Sonu var) 
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Havada bulut ... Bütün dünyada 16.651.000 
Yaz günlerinin kızgm güneıinden 

l"a.habız oluruz ama, sonbahar gelip 
de havada bulutlar daha aık ve da
ha çok görünrniye baılaymca, ona 
da canımız aıkılrr. Hele ainirli olan
lar bulutlu günlcn:le neıelerini büs. 

pah olması da 10 sayıla:". Bir aaat i
çinde sıfırla on araaındaki sayılar 
o iklimin bulutlarla kapalılığmdıaıki 
derecesini gÖ&terir. 

yahudi yaşıvor 
A vrupa tarihinde, bugün, yah~di 

meselesi git gide daha vahım 
bir mahiyet arzetmektedir. Almanya'
da ve Almanya'nın iş.gali altına gireli
denberi Avusturya'da yahudilere kar-

Yahudi aleyhtarı 
cereyanları bütün kaybederler. 

Y akm vakte gelinci ye kadar bu -
lutlu havanın bütün vücudümüz, fa
kat en ziyade sinirlerimiz üzerinde 
fena teair ebneaini rütubete hamle
derdik. İngilizlerin meıhur isplin, 
devamlı can aıkıntıaı haatalığmm a
d11u bile rütubet ha&talığı koymuş
lardı. Zavallı rütubet! inanlar, a
aırlardanberi, ona ne kadar çok kö
tülükler yüklettiler: Soğuğa da, aı

c:ağa da rütubet karıımca onların te
&iri daha zararlı olll1", derdik. Ro
hlatizme rütubetten gelir, grip ha. 
talığı rütubetli havada çoğalır, diye 
iddia edilirdi. 
Vakıa, rütubet de hiç günahaız sa

yılmaz. Meaela divarları pamukla
nan apartımanlarda duyduğumuz 

'\'Ücut ağrılarını timdi.lik rütubetten 
hatka bir ,eye hamledemiyoruz. Rü
tubetli günlerde tutulduğumuz bu
run nezleaini ve boğaz haatalıklannı 
da riitubete bağlamak halen doğru
dur. Bununla beraber, §İmdiye kadar 
rütubetin üzer.ine yüklediğimiz ka
ba.hatlardan bir çoiunu onun hiue
ainclen indirmek lazım geliyor. Bir 
kere rütubetin sıcakta da, soğukta 
da U:uttaka fena olduğu artık doğru 
değildir. Soğukta rütubet, it.kain~, ao 
ğuğun tiddetini azaltır. Romatizme 
hastalığına gelince, havada rütubet 
rıisbeti yüzde aekseni geçince ağrı -
lar sakinlqir de, rütubet yüzde sek
senden az olunca yeniden başlar. 

Her halıde bulutlu günlerde duy
duğumuz can arkmtıaını sadece rü -
tubete hamlebnek artık hakıızlık o
lur. Zaten bulutlar yüksekteyken 
onların rütubetinin aşağıda, yer yü
zünde gezen inaanlara kadar tesir 
edeceğini akıl güç alır. Bulutlar yer
yüzünün hemen Üstünde, &İs halin -
deyken rütubet hesaba katılabilir -
~de ••• 

Bulutlar yüluekteyken, onların 
bize dokunmaaı ve neıemizi kaçır
Jlıuı rütubetten değil, günefi kapa
bıal~ındandır. Ne§emiz, keyfimiz 

Bir yıl iç.inde bulutlarla kapalı 

geçen gündüz aaatlannın Üat tarafı 

da tabii iklimin günetli zamanları-
, • b' l . 

nı göaterir ve bu zamanlar .. yı ı-
çinde ne kadar çok olursa iklim o de
recede iyi demektir. 

Her yerin ikllmiııi anlamak için, 
her yerde bir yılın gÜDefli Natlarmı 
yıllarca ve devamlı aurette ölçmek 
lazımdır. Fakat her yerde yıllarca 

ayrı ayrı ölçüler alınıncıya kadar 
her hangi bi.r yerin güneşli saatlarını, 
o yerin yÜıluekliğine göre - wnumi 
kaidel~e bakarak - ta.hınin etmek 
de kabil ·olur. 

Bir ikliın alçak bir ovada da olsa 
- 1800 metreden daha yukarıda ol
mamak tartiyle - yük.aekte de olsa 
yazın sabahları, öğleden aonrakin
den daha ziyade güneı alır, kıım bu
nun minedir. Fakat yükaek iklim
lerde, kıt olaun, yaz olaun, ger~ sa
bahları ve gerek öğleden aonrakı za
man alçak iklimlerdekinden daha 
güneıli olur. Yaz mevsinünin uzun 
günlerinde yükıek iklimle, alçak ik
limde güneı bakımından bu farıkm 
ehemiyeti pek büyük olmaaa da, son
baharda günler kısaldıkça yüksekte
ki iklimin değeri büyür. 

Bir şonbahar gününde yüksekteki 
iklim alçakta ovadaki iklimin iki 
misli derecesinde gü~eş alır. 
Ankara'nın da yüksek iklimde bu
lwıduğunu göz 5nüne alınca, bura
da iklimin neden &ağlam okluğunu 

daha iyi - ve fenni olarak - takdir e
deniniz. 

G. A. 

Marsilya limanı 

askeri idare 

altına konuldu 
Marsilya, 8 a.a. -Mütemadiyen de

vam eden grevler üzerine Marsilya 

doklarının askeri idare altına konul-

&üne§İn ıııklanna bağlı olduğu için, ması hü~ümetçe kararl~şmış ... ~e bu .... ~ -~!i- "~·anirY ~·~u.ı.1cttrrTı'U}'lm': f>'mıı.rıt "'llze?ı~ •qnnız ı.ııU eASlıtllgl neuı=ı .,..,., ""':l' . . . • d 
l"e rahatsız olduklarmı belli ederler. bu sabah cıhetı askımye ~arsilya .ok
J:akat bu rahatsızlık bulutların rü- larına ve antrepoların: fılen vazıy.7t 
tubetinden gelmez. Delili turdur ki etmiştir. Çahşmağa ç~gnlan beş . Y~ 
bulutlu bir günde bulutların üzerin- amele, derhal emre ı.cabet . e~mı~tı~. 
de uçan bir tayyareci, bulutlara ya- Bundan başka dokla~ ıda~esı, ış ıstı
km geçae bile, onlarm üzerinde gü- yen altı yüz ameleyı de ışe almxştır. 
neı ıııklarından mahrum kalmadığı İşler muntazam. görül.mektedi.r .• 
için rütubetten hiç rahatsız olmaz. Dok amelelerı sendıkası, mıllı fede
T ayyare makinesinin yüzünden ku- rasyon nezdinde teşebbüste bulunmuş
lakları duymaz, pek çok yükaeklere tur. 
çrktıtı için bumu koku alamazsa, 
bunları, tabiidir ki, rütubetin üzeri
ne yükletemeyiz ..• 

Şarapcıhk kur~lan 
Tekirdağ, 8 a.a. - Şarap fabrikasın

da açılan şarapçılık kursu bitmiş ve 
kursa devam edenlerden on sekiz kişi 
muvaffak olmuştur. 

Her hangi bir iklimde en büyük 
iyilik günqten gelir. Bir iklim ne ka
dar çok güneı görürse o kadar iyi 
sayılır. Bir iklimin çok güneı gör -
:rneai de, §Üpheaiz, bulutların az ol-
ınasına bağlıdır. Onun için şimdi bir Belediye kontrol heyetinde 
iklimin iyilik derecesini tayin için, 
ilkin, bir yıl içersinde, gündüzleri, 
havanın bulutlu ol·duğu aaatlar he
ıap edilir. Gökyüzü hiç bulutsuz ol
duğu vakit aıfır ve, bir yerde görülen 

Ankara belediyesi 1938 mali yılı 

bütçesiyle ihdas edilen belediye kon
trol heyetine eski mürakiplerden mez
baha muhasebecisi B. Tevfik Alımcı 

gökyüzünün büsbütün bulutlarla ka- tayin edilmit ve itine başlamıştır. 

GÖKLERİN CASUSU 

Fasıl Vlll 
Panter ... 

Gökten bekledikleri kurtuluş gel -
rneden beş gün ve beş gece geçmişti... 
Vidal'in endişeleri git gide canlanı · 
yordu. Bin türlü fena düşiinceler zih_ 
nine hücum ediyordu. Radyo ile verdı
ği haberler işitilmiş miydi? Her şey 
bu ümide bağlıydı ... 

Aksi halde, fırtınanın tesiriyle nor
rnal yoldan bu kadar uzaklara düşmüş 
olduğu için, kendisini burada arama -
larına pek az ihtimal vardı. Bu kor
kunç hiiküm onu eziyordu. Sonra, im
dat işaretleri işitilmemiş olsa bile, 
kayboluşunun uyandırdığı teessürle 
bütün Afrika topraklarının araştırıla
cağı ihtimaline ümit bağlamak istiyor
du. 'Gerçi bu iş günler ve hatta hafta
laı;ca sürebilirdi. 
· Şu halde bu ormanın içinde, gökleri 
tarassut etmekten geri durmıyarak, 
hayatını teşkilatlandırması lazımdı. 

İfe koyuldu. Çalışkan ve ellerine 
tnahir - fabrikada hazan en usta i§Çi
leri maharetiyle hayrete düşürdüğü o-

Y cuan: Allred M Qfar 

21-= 

lurdu - bir adamdı. İlk işi ağaçta, 
yerden bir kaç metre mesafede meske
nini tanzim etmek oldu. 

Bu iş kolay olmadı, eksertya boğu
cu olan bir hararet altında, büyük gay
retler göstermesi, hakiki güçlükleri 
yenmesi icabetti. Ve bacağı canını a
cıtıyordu. Tayyarede bulmuş olduğu 

5.letler sayesinde kesip biçerek dalla
rın üzerinde bir döşeme vücuda getir
di ve buraya ot veya topraklardan iki 
yatak yaptı. Bu havai mcakenin darlı
ğı yüzünden iki yatak biribirine değe
cek kadar yanyana konulmuştu. 

Vida!, ilk önce, ağaçta daha yukarı
da ve uzakta kadına ayrı bir yer hazır
lamak istemi,ti. Fakat, dütününce, 
düşmanını nezareti altında bulundur
manın daha ihtiyatlı olacağına bük • 
metti. Aynı zamanda - fakat bunu 
kendine itiraf etmiyordu - içinde bu
lunduğu trajik yalnızlık yanında bir 
insan vücudu bulunmaaı ihtiyacını his 
ettiriyordu. 
Kadın, Vidal'in kararlarını milna -

ka,a etmedi, hiç bir tercih veya tak
bihte bulunmadı. Bir şey söylemeden, 
erkeğinki yanında yatağını hazırladı. 

şı tedbirler son günlerde daha büyük g ,· tti kçe büyüyor 
bir şiddet almıştır. Romanya ve Ma - . I 
caristan daha halim davranmakla be
raber k~ndi memleketlerinde yahudi
yetin' inkişaf ve faali ye~ saha~ını cid
di kayıtlarla tahdit etmışlerdır. Onun 
içindir"ki, Ruzvelt'in teşebbüsü üzeri-

bu kitle 
nereye sıOınacak 

ne Evyan - Le - •----~~~-------------d";'--1 
Ben'de 6 temmuz - Lö Mua mecmuasın a 
da, orta Avrupa'· 

dan hicret eden ya- y RÖNE GA ST 
hudilerc yardımı ' azan : 
organize etmek 
maksadiyle bir konferans toplanmış

tır. Fakat bu esnada, faşist İtalya da 
yahudilere karşı vaziyet alan memle
ketler arasına iltihak ederek ırkçılık 
nazariyesini resmileştirmiş ve bu hu
susta derhal tedbirler almıştır. 

Böylece bazı devletlerde. yah~di 
alcyhdarı mücadele gıt gıde 

genıij;ıcmckte<iir. Bu tazyiklerden ~ü
teessir olan yahudilere kucak açabıle
ceği umulmuş olan Filistin'deki ya~u
di kolonisi de, şimdi, arap n~~yonalız~ 
minin şiddetli ve siliihlı mu~ahal:sı 
karşısında kendi başının derdıne duş
müş bulunuyor. Filıstin'in ka?ıların -
dan artık yahudi muhacerctı ancak 
damla damla sızmaktadır. 

Ensiklopedika Britanika'nın done -
lerine göre hazırlanan bir istatistiğe 
nazaran bütün dünyada yaşıyan yahu
dilerin mikdarı 16.651.000 dir. 

Avrupa'da yahudi nüfusu 9.945.000 
dir ki bunun 3.275.000 i Polonya'da 
(Nüfusun % 9.7 si), 3.000.000 u ~vrn
pa Rusya'sında (%ı 2.2), 800.000 ı Ro
manya'da (% 4.2), 440.000 i Macaris
tan'da (% 5.1), 365.000 i Almanya'da 
(% 0.8); 360.000 Çekoslovakya'da (% 
2.4), 340.000 i İngiltere ve lrlanda'da 
(% 0.6), 270.000 i Fransa'da (~0.6), 
180.000 i Avusturya'da (% 2.8) dır. 

A amerika'da 5.226.000 yah~di.var

dır ki, bunun 4.650.000 ı Bırle

-.•7-ıjy:ı 1ai"ıtrfl ,ılfüaı"WUhfru'~ 'Y4:ifoo 
dir, bunun 416.000 (yerleş~k nüfusun 
% 30 u) Filistin'dedir. 

Afrika'daki yahudiler 604.000 dir. 
Bunlar ekseriyet itibariyle şimali Af
rika fransız sömürgelerinde otururlar. 
Avusturalya ve Yeni Zelanda'da ce -
man 28.000 yahudi vardır. 

Yahudileri tasfiye için en metodik 
surette gayret göstermiş olan Alman
ya'dır; Almanya' da yahudilere karşı 
tatbik edilen tedbirler şöyle hülasa e
dilebilir: 

H ususi bir kararname bütün ya -
hudıleri, 26 nisandaki kıymet 

tan.uu. ıyle bütün mülk ve servetlerini 
bildirmeye mecbur etmiştir. Alman
ya'da oturan yahudilerin yalnız Al -
manya hudutları dahilindeki ~ervet -
leri değil, hariçte bulunan bütün men
kı11 ve g<'yri menkUI kıymetleri de be
yanname ile bildirilmeye ve sayıma ta
bi tutulmuştur. 

Dört senelik pliin namına yapılm·r 
olan bu sayımın faydaları şunlardır: 

Muhakkak ki o da yalnızlığın acısını 
duyuyor ve bunca tehlikeler ortasında 
bu erkek kuvetinin yakınlığını hisset
mek kendisine huzur ve sükun bahşe
diyordu. 

Esasen, günler geçtikçe, kinleri, 
canlı derin ve muhakkak ki silinemez 
olmasına rağmen, aralarında bir müta
reke husule gelmiş gibiydi. Yaşamak, 
vahşi hayvanlara karşı kendilerini 
müdafaa etmek zarureti veya tabiat 
onları, kinlerine rağmen biribirine ya
kınlC41tırıyordu. 

. Kadın, şimdi çok canlı olan zekası
nın bütün kuvetiylc Vidal'e yardım e· 
diyordu. Fakat ancak lüzwnlu haller
de ve az konuşuyorlardı. 

Cesur ve asabi olan kadın kuvetini 
çarçabuk toplamıştı. 
Başındaki yaralar hafifliyor, kapa

nıyordu. Uzun müddet gergin kalan 
hatları şimdi yumuşuyor ve briyantin
siz kalarak serbestleşen saçları tabii 
kıvrxmlarını buluyordu. 

O bilhassa yiyecekleri hazırlamakla 
me,g\ıl oluyor, ağacın eteğinde, top
rak ve kaya parçalariyle bizzat vücu
da getirdiği derme çatma bir ocakta, 
Vidal'in civarda kolayca vurduğu av 
hayvanlarını pifiriyordu. 

Mühendis ilk önce bir ip merdiven 
kurmuştu. Bu suretle ağaca yorulma
dan çıkıp iniyorlardı. Bu Alet, gündüz
leri, meskenlerinin yanı batında kalın 
bir dala, sandıkların kulplarından ya
pılmış sağlam çengellerle asılı kalı • 
Y.Ordu. 

Almanya'dan hicret eden yahudiler 
ancak servetlerinin onda birini gôtür
mek hakkını haizdirler. 

Gerisi alman otoritelerinin elinde 
kalır ve başka bir yere nakli kabil de
ğildir. Hicret eden yahudi bir daha al
man topraklarına basmak hakkını ha
iz olmadığından bu servetleri kendi -
leri için büsbütün kaybedilmiş ola -
caktır. 

Endüstri ve ticaretin ariyenleş -
tirilmesi için, alman yahudile

ri kendileri tarafından akdedilmiş o
lan bütün satış ve icar mukavelelerini 
beyana mecburdurlar; bundan !>öyle 
yahudiler yeni bir ticari ve endüstri
yel teşebbüse girişemez, hatta mües -
seselerinin yeni bir şubesini dahi aça
mazlar. Hükümetin müsaadesi olma -
dan her hangi bir mülkü satmak, almak 
hakkını haiz değildirler. Bu yasak ::n 
küçük ticaretlere de şamildir, sanat e
serlerinin müzayede suretiyle satışı 
da bu yasak hükmüne dahildir. 

Almanya'da veya (Avusturya'da) 
bir yahudi müessesesini satın almak 
müsaadesini elde eden ariyenler bu -
nun bedelini mal aahibi yahudiye de -
ğil fakat Rayşbank'a öderler: Satıcıya 
bunun mukabilinde haizne bonoları 

verilir. Yahudilerin çoğu kendilerini 
hicrete mecbur eden bir tazyikin tesi
ri altında bulunurlarken ekonominin 
ariyenleştirilmesinden istifade eden 
Ravsbank'dır. Almanva'daki yahudi 
~ .. :!"'6u .. ıueı l ınıccmu :nnarr :s na ~mtr-
yar mark, arasında tahmin edilmekte
dir. Yahudilerin ellerindeki müesse . 
selerin şimdiden üçte biri tasfiye edil
miştir. 

Y ukanda izah edilen şekilde ya -

hudi teşebbüslerini satın a:
mak için Nazi organizasyonlar vücuda 
getirilmiştir. Bunlar bütün yahudi 
müesseselerine karşı boykotaj çaresi -
ne baş vurmak suretiyle onları ticaret 
sahasından çekilmeye ve mülklerini 
satmaya mecbur etmektedir. Yahudi 
olmıyan perakendeci tacirlere yahu -
di fabrikalarından alış veriş etmeme -
leri ihtar edilmektedir. Alman fabri -

katörlerinin mallarına hususi ctike! · 
ler yapıştırılmaktadır. Yahudi mağa
zaları yavaş yavaş yalnız yahudi müş
terilere inhisar etmektedir ki, bunla -
rın da mikdarı çok değildir. Yahudi -
lere ait bütün ticaretaneler sahipleri -
nin yahudi olduğunu tabelalarında 
belli etmiye mecbur tutulmaktadır. 
'Genç militanlar bu suretle ticareti 

Böylece merdiven istenildiği yere 
takılabiliyor ve gece oldu mu, kolayca 
yukarı çekiliyordu. 

Meskenleri, her gün, sabır ve maha
retlerinin eseri olan yeni rahatlık va
sıtalariyle zenginleşiyordu. Kadın, o
turdukları yerin etrafını çevirmek ü
zere sazlardan bir çit ördü ve erkek 
bunu sarmaşık dalJariyle ıım sıkı bir
leştirdi. 

Tayyareden sökülmüş olan pilot 
sandalyesi, masa haline getirilmiş alet 
sandığı, şimdiden evin eşyasını teşkil 
ediyordu. Yalnız cephane ve silah san. 
dığını Vidal kapalı olarak daha uzakta 
bir yerde tutuyordu. Esasen kendisi 
karabina6ını hiç elinden bırakmıyor -
du. Gece onu yatağının yaprakları ü
zerine ve kadının bulunduğu tarafın 
aksi istikamete el yordamına koyu -
yordu. Gündüzleri, tüfeği kayışından 
omuzuna geçiriyor ve ancak bütün vü
cudunu serbest kalmasını icabeden 
bir işle uğraşırken ~ıkarıyordu. Bu 
takdirrde sila.bı, çok yakınına ve gözü 
önüne koymayı ihmal etmiyordu. 

••• 
Hava hala çok sıcak olmasına rağ

men, Vida!, lastik leğen içinde su ge
tirmek üzere su birikintisine gitmeye 
karar verdi. Akşam karanlığı basar 
basmaz o tarafta ıaz ve dal kırılmala
rının fazlalaştığını farketmitti. Bu i
tibarla büyük yırtıcı hayvanların gel
mesinden önce davranmak lazımdı. O 
zamana kadar bu tedbirli hareket sa
Y.CIİnde tehlikeli bir tesadüfle kar~ı -

kontrol etmekte ve ari müşterileri ya
hudi mağazalarından uzaklaştırmak

tadırlar. 

M uhteHf kanunlar yahudi serma
ye ve kambiyo hareketleriyle 

alakalı mesleklerden uzaklaştırmak 

gayesini güdmektedir. Alman borsa -
ları yahudilere kapatılmıştır. Yahu • 
diler hiç bir suretle alım satım, ikraz, 
evlenme komisyonculuğu yapamaz -
tar. 

Almanya iç işler bakanlığı müsteşa
rı doktor Stukart bir yazısında "'Al -
man topluluğundan bütün yabancı ka
rakterli elemanları tasfiye etmek" fü
zumunu ileri sürmüştü. Yahudiler ev
lenme yolile almanlaşmak hakkını ha
iz değildirler. Bir nesil sonra, yahud'i 
kanından bütün fertler alman miJ.leti 
camiasının dışında kalacaktır. Bir al
man yahudisiyle evlenmiş olan bir al
man kadını alman tabiiyetini kaybe
der ve sonradan ari bir almanla evlen
se bile tekrar tabiiyete alınmaz. Yahu
di ve alman kanlarının karışmasırıa 

karşı bu suretle sağlam setler çekil · 
miştir. Hatta bir mahalli mahkeme 
"Irkı kirletme" cürmünden bir yahu
diyi kısırlaştırılmaya mahkWıı etmiş -
tir. 

S on zamanlarda yahudilere karşı 
daha yeni tedbirler almmıştrr: 

Subaylara yahudilcre ait evlenle otur
maktan çekinmeleri rica edilmiştir 

Hazırlanmakta olan bir kanun yahu
di ev sahiplerini evlerine yalnız yahu
di kanından kiraı::ı almaya mecbur e
decektir. Şimdiden mahkemeler, bir 
alman kiracıya, yahudi bir kiracı ile 
aynı apartımanda oturmamak için mu
kaveleyi feshetmek hakkını tanımak • 
tdırlar. 

Avusturya'da yahudilerin hüriyet 
ve serbestlik devri tarihe karışmıştır. 
Bugün Avusturya yahudilerinden 
20.000 i mevkuftur. Bunların 10.000 i 
Dahav temerküz kampmdadır. , 
V erilen maHimata göre 25.000 ya

hudi Avusturya'yı terkedece~
tir. Lenginler fakirlerin yol masraf -
!arını ödemiye mecbur tutulmaktadır. 
Fakat yahudilerin bir pasaport elde 
etmeleri ağır şartlara tabidir. Giden 
yahudiler menkul ve gayri menkı'.'ıl 
servetlerinin dörtte biri nisbetinde !lir 
~-- ww••=•• ,,,..,... *~rl~ 
tindedirler; servetlerinin geri kalan 
dörtte üçü de Avusturya'ya kalac.ık -
tır; fakat muhacire pasaportu ancak 
bir daha Almanya'ya dönmiyeceğine 
dair elinden taahhütname alındıktan 
sonra verildiği için müsadere edilen 
servet derhal yüzde yüzü bulmakta -
dır. 

Yahudilere karşı iktisadi tedbirler 
bilhassa Avusturya'da daha büyük bir 
şiddetle tatbik edilmiştir. Ticari ve 
endüstriyel müesseselerini alman ır -
kından olanlara devretmek istemiyen 
yahudilere alman muhasip kullanmak 
mecburiyeti tahmil edilmektedir. 

Bu muhasip, hesaplarda mal sahibi 
yahudiyi hapishaneye gönderecek sah
tekarlıklar bulmakta güçlük çekme -
mektedir. 

U•• stelik, haziran iptidasında, ya

hudi olsun olmasın bütün mü
esseseler yahudi işçi ve mem:.ırlarını 
ayın 27 sine kadar çıkarmıya davet e
dilmiştir. Bu esnada diğer kararname-

( Sonu 9 uncu sayfada) 

!aşmak ihtimalini önlemişti. Gündüz
leri, uzaklardan antilop veya zürafa
ların zararsız geçişlerinden başka 
tehlikeli hayvan görmemişti. Karan
lık basınca, sürtünmeleri, haykırma
ları, kökremeleri, gizli mevcudiyetle
rini haber ve~mesi, indiği akşamdan
beri, yırtıcı hayvanların buralardan 
kaçmış olduklarına hükmederdi. 

Vidal, her sabah kuşlar veya tavşan
lar üzerine avlanmak maksadiyle ateş 
etmesinin de onları bir mikdar kor -
kuttuğunu ve kendi civarından uzak -
laştrrdığını tahmin ediyordu . 
Karabinası elinde olarak, sazları kı

rarak yavaş yavaş açmış olduğu yol
dan, suya doğru gidiyordu. 

Kadın, ip merdivenden bir kaç adım 
ötede, ağacın altında akşam yemeğine 
nezaret ediyordu. Vida! o sabah yavru 
bir toy kuşu vurmuştu. Bir çelik tel 
üzerine aaılmış olan kuş ocağın ate -
şinde pişmesi tamamlanmak üzereydi. 
Kızarmış etin cazip kokusu sakin ha -
vanın içinde uzaklara kadar yayılıyor
du. 

Vida!, her zamanki gibi etrafını gö
zetliyerek, su başına geldi. Sık aık ar
dında bir tehlike ôlup olmadığını an -
lamak için başını geri çeviriyordu. 

Bugün her şey sakindi. 
Esasen o kadar ihtiyatla gelmişti ki 

sazların tepesinde cıvıldaşan mini mi
ni kuşlar bile ondan ürküp havalan -
mamışlardı. 

Hareketini kabil olduğu kadar ses
siz yapmaya itina ederek, kabını dol-
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Türk dilinin müdafaası 
MuhaJTMerimizden biri, geçen

lerde yazdığı bir makalede türkçeyi 
bilmiyenlerin onu diledikleri gibi ta
sarrufta kendilerini serbest sandık
larından ve bir takım kelimeleri 
medh'.illeri haricin·de geliıi güzel kul
landıklarından acı acı ~kayetle söy
lemek, konuşmak ve görüpnek .söz
lerinin bu gibiler elinde ne vazıyet
Jere girdiklerini anlntıyordu. Filva
ki, bu kelimeler arasında ufak tefek 
değil, kocaman farklar vardır: "F.i
lanca konu§urken ben dinliyordum,, 
demeyip "Filanca söylerken ben 
dinliydi"dum,, ve ''Bu huıusta ara
mızda konuştuğwnuz esnada,, yeri
ne "Bu mevzua dair görü§tiiğümüz 

esnada,, dememiz doğrvdur. 

Müteradif &anılan kelimelerin ha
kiki kıymetleri hakkında zihin yor
mak lüzumuna kail olamıyacak ka
dar dille alakasız olanlar, nereden 
geldiği bilinmez bir modaya uyarak, 
''Size göreceğim geldi,, gibi, lisanı 
kudsi bir varlık bilenlerin kulakları
nı değil, doğrudan doğruya sinirle
rini tırmalıyan mantıksızlıklara gaf
letle ıdüşebilirJer. Lisana sahip olan
lar ise, sarf ve nahiv kaidelerini ha
tıra bile getirmeluizin, aadece liaan
la benliklerini bir bütün tekline ao
kup ahenk1e§tİnnİ§ olan bir sezi§le 
"Sizi göreceğim geldi,'' derler. 

Bu misaller, belki bazılarma, göze 
görünmiyecek kadar çatlak bir bil
lür sürahinin hafif bir fiske ile inli
yen berrak .sesindeki istırabı duy -
~ak kabilinden marazi bir his1ilik 
ifade e-der. Fakat dil bahse konuldu
ğu zaman kıldan nem kapmamak ka
bil midir ? 

Ancak bir takan insanlar da var
dır ki fil ve gergedan nevinden ka
lın •derililerin duygusuzluğu ile ma

luldürler • .Şu cümleye bakmız: lnce 
mensucat yıkamak için yÜnlüleri bü .. 
zültme:z.. Belli ki bu cümleyi tertip e

denin türkçe ile hiç bir münuebeti 

yoktur. Fakat Türıkiye'de Y&f&YIP, 

sattığı matahla orada para kazanan~ 

her kim olurısa olsun, malmm etike-
tini türkçe bilene yazdırtmak, en az, 

nezaket icabı değil midir ? 

Bu :satırları okuyanlar, bu sütunda 
dün &dan11 olan yazıya göz gezdir
nU§leı- de "Ucuzluğun ıartları maka

lesinde dile biraz itina etmek lüzu. 

munu neden hissetmediniz?,, diye -

cek olurlaraa hakıızlık ebnİf olmaz
lar. Lakin hakikat büsbütün batka .. 

dır: Yazılarımı tertip ve tashih eden 
kem:lim olaaydnn "Dudaklarında ha

zin tebessüm tersim etmeden,, &Özle

rini ''Dudaklarda hazin bir tebeşsüm 

teressüm ebneden", ''Fiyatı yükael

temiyeceğjni" sözlerini "Fiyatı yÜ:k

seltilemiyeceğini" , "Varlık ve ge -
nİ§lik" sözlerini ise "darlık ve geni§
Jik" teklinde dizer, ve yanlı§ dfail -
miılerse doğruya irca ederim. 

İmdi, bu baıka ve acaip bir bahis
tir ki pek efe)e.rniye gelmez: Tertip 
ve taahih yanlışları zaman zaman a

zalıp çoğalacak, fakat devam edip 
gidecektir. 

Liısanımızı en kıymetli servetimiz 
olarak müdafaa ile iktifa edelim : 
Dilde titizlik, titizliklerin en me§Ml
ll'dur. - N. Baydar 

durmak için suya egildi. Bu civarın 
tehlikeli sakinlerini uyandırmakta 
mana yoktu ... 
Ansızın bir nevi baş dönmesi kol -

larmı uyuşturur gibi oldu. Hiç bir 
şüpheli gürültü işitmemişti. Etrafın -
da hiç bir şey kımıldamamıştı. Suyun 
sathında bıle en kü~i.ık bir kırışık gö -
rünmemişti. 

Fakat Vida! görmüştü ... 

Orman altının kurşuni yeşiline bo
yanmış olarak bir panterin kocaman 
ve bıyıklı kafasını görmüştü. 

Hayvan, orada, sagında on metre ka
dar mesafede kendisinden suyun bir 
kolunun ayırdıgı bir yerde duruyor -
du. Vidal yaklaştıgı zaman her h:ılde 
hayvan su içmekle meşguldü. Çömel
rrriş, iki kocaman pençesi suyun için· 
de, başı bir tehlike hissetmiş gibi h:ı
rcketsizleşmiş, boynunun çifte siyah 
halkasını göstererek, kımıldamadan, 
adeta taş kesilmiş gibi kendisine bakı
yor. 

Mühendis başını hayvana çevirmi -
yor. En küçük bir harekette bulun
maktan çekiniyor .. Fakat göz bebekle
rini yana kaydırarak canavarı gözeti
yor. 

Bir müddet böyle geçiyor ... 
Biraz evet, kenarlarından tutarak 

lastik kabı doldurmak icin Vidal kara
bina:;mı yere bırakmışt~r. Panter bir
denbire üzerine atılacak olursa, sila -
i.ını yerden alıp omuzlamak ve ate§ et
mek için vakıt bulabilecek midir? .. 

(Sonu var) 
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Fuarda spor hareketleri 

Bölge gençleri arasındaki 

re ler ve n~ticeleri 

Fuvar güre§lerine iştirak eden bölge güreşçileri 

İzmir (Hususi) - Fuvarımız, geçen sene olduğu gibi bu sene 
de muhtelif spor hareketlerine vesile oldu. Bu arada beş muhtelit 
çarpıştı, bir ecnebi takım geldi, Türkiye güreşçileri karşılaştı, ay
rıca Finlandiya ve türk milli takım güreşlerini görmek de İzmir' e 
nasip oldu. 

Son Mısır - İzmir muhtelit i 

1 
ma~, hakikaten çok zevkli ve a
lakalı geçti. Mısırlılar topa ha -
kim, seri, kavrayışlı bir oyun 
vermekle beraber, muhacim hat
tında şütör elemanlardan, daha 
doğrusu fırsatçı oyunculardan 
mahrumdu. Üç orta, müteaddit 
fırsatlardan istifade edemediler. 
Oyun 1 - 2 bitti. Fakat hakikati 
söylemek lazımgelirse, hu oyu
nun neticesi İzmir lehine 3 - O 
dır. Mısır'ın attığı yegane gol of
sayttendir. Hatta bunu mısırlılar 
bile itiraf etmişlerdir. Keza, İz
mir muhteliti, ikinci devrede bir 
gol daha çıkarmış, fakat hakem 
saymamış, ofsayt telakki etmiş -
tir. Halbuki hu da, itiraz kabul 
etmez bir goldu. 

Gürq neticeleri 
Güreşler, fuvar sahasında cerf'yan 

etmektedir. Altı mıntaka arasındaki 

ilk karşılaşmaların ~afhaları şöyledir: 
Güreşler 56 kiloda AliSaktur (An· 

talya), Ali Osman Turan, (Afyon), 
arasındaki güreşle başlanu~tır. A li 
(Antalya) rakibini 1.30 dakikada tuş
la mağlup etmiştir. Bu güreşi aynı ki
loda Osman (Konya) Feyzi Cengiz 
(Aydın) arasındaki mü~abaka takip 
eylemiştir. Osman (Konya) ikinci da
kikada tuşla galip gelmiştir. 

61 kiloda Hayri Tunç (Aydın), Mu
zaffer Tozduman karşılaştılat". Aydın
lı .güreşçi l 1.23 dakikada tuşla galip 
geldi. 
Aynı kiloda Mustafa Gündükler 

(Konya) ve İbrahim Akman (Afyon) 
güreştiler. 20 dakika devam eden gü
reşte konyalı güreşçi faik güre!?ti ve 
galip ilan edildi. 

İzmir (Hususi) 
- Fuvar münase · 
betiyle tertip olu
nan büyük eğlen • 
celer arasında Ber
gama ve Ödemi~ 
zeybekleri günleri 
de vardı. Misafiı 
zeybekler, milli kı
yafetleriyle kıs -
men at üstünde, 
kısmen otobüsler . 
le geldiler ve şehre 
iner inmez birden 
bire bütün alakayı 
Üzerlerine topladı
lar. Çünkü bu kı -
yafeti hiç görmi
yen çocuk ve genç· 
ler olduğu gibi, U· 

nutmak üzere bu · 
lunanlar da vardır 

VerdiklCTi oyun-
lar, cidden şaheser
di. Fuvar meyda -
nında binlerce kişi 
onların etrafını 

sarmıştı. Kadınlı, 

erkekli oynuyor -
lardı. Dağlı, Ben-
gi, çifte Harman dağlı dedikleri o
yunlarda, nefis ve hiç bir rakısta eşi 
bulunmıyan bir estetik göze çarpıyor
du. Halk hiç durmadan kendilerini al
kışladı ve oyunları tekrarlattı. 

Bundan başka, zeybeklerle beraber 
gelmiş. olan ciritçiler, kalkancılarm 
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Bir deli 
i ........................... . 

Trakya' da açılan hayvan sergileri 1 Hayvan 
I sergisinden 

garsonu 
yarahyordu 

halk arasında çok rağbet görüyor 1 iki görünüı 

İ zmir (Hususi) - Evelki gece Sup
hi Yeni Gündoğdu adında bir adam, 
birinci kordondaki barın penceresine 
tırmanmış ve içcrde olup bitenleri • 
ı;eyre dalmıştır. Suphi bir aralık ken
dinden geçmiş, seyir ile de ikt ifa et
miyerek nara atmıya içerdekileri al
kışlamağa bar eglencesine i~tirak et -
meğe başlamıştır. Vaziyeti gören ~ar -
son, bedavacıya mani olmak istemi~tir. 
Suphi garsonu kapıya çagırmış, susta
lı çakısını çekerek garsona hücum et -
miş, fakat garson tetik davranarak ya
ralanmaktan kurtulmuştur. Mütecaviz 
büyük bir cinayet işledi ğini aznnet
miş. Koşmağa başlamış ve kaçıp kur
tulmak için kordondan kendini deni
ze atmıştır. Etraftan yetişenler bu ga
rip adamı kurtarmışlar poli:>e teslim 
etmişlerdir. 

Yapılan tahldıkat neticesinde, Scp
hi'nin bir akıl hastası oldugu, eskiden 
eroin kullandığı, uzun müddet n•em
leket hastanesinin deliler koğu-:;ııııda 

tedavi edildi ği anlaşı lmıştır. Zanlı 

Bakırköy akıl hastanesine gönderile
cektir. 

Edirne (Hususi 
muhabirimizd e n ) 
- Trakya'nın zirai 
ve iktisadi kalkın • 
masına yarayan en 
mühim işlerden bi

ri de hayvancılıl:t -
tır. Hükümet ve U · 

mumi müfettişlik 

büyük feıdakarlık -
larla bir kaç yıl i-
çinde Trakya' da 
hayvancılığı çok i· 
leri götürmüştür. 

Ve inanlı, şerefli .. 
Gibi büyük çiftliklerde yetiştirilen 

hayvanlar, köy damızlık boğaları, sa
yısı elliye yaklaşan aşım durakları, 

hayvan hastalıklariyle mücadele işle
ri muntazam bir programla alabildi -
ğine yürümektedir. 

Bu arada iyi hayvan yetiştirmeyi 

teşvik maksadiyle her yıl Trakya'nm 
büyük merkezlerinde hayvan sergile
ri da açılmakta ve Trakya'da yetişti
rilen cins hayvanlara büyük para mü
kafatları verilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere dün Edır
ne'de açılan hayvan sergisinde 32 kıs
rak ve tay, 29 boğa ve inek, 14 koç ve 
koyun halk ve jüri heyeti tarafından 

çok beğenilmiş ve 2.000 lira mü~afat 
kazanmıştır. Boğalar hemen satılmış 
ve köy damızlıklarına ayrılmıştı,.., 4 
derece üezrinden ayrılan primler ta
mamiyle yerinde idi. Prim kazanmr -
yan ve fakat boğalık vasıflarını .1aiz 
olan boğalar da ileride kö} ler için sa 
tın alınmak üzere tesbit olunmuştur. 

Bu sene Edirne ve Lüleburgaz'da a
çılan hayvan sergilerinin, geçen yıl -

İzmit'fe karpuz bolluğu var 
İzmit (Hususi) - Bu sene şehri

mizde ve mıntakamızda pek çok ve bol 
mikdarda kavun, karpuz ve üzüm var· 
dır. Adım başında bir karpuz sergisi
ne rastlanıyor ve bunlardan başka ara
ba araba satılıyor. Tanzifat memurla -
rının şimdi süpürdükleri yollar, lah
zada karpuz kabuklariyle kir letil;nck· 
tedir. Her biri 4 - 5 kilo kadar gelen 
karpuzların tanesi. 1. 2. 3 ve nih:ıvpt 4 

kuruştur. Daha bir çok bostanlara hiç 
el değmediği ve ser.gilerin aynı bollu
ğu muhafaza edeceği anlaşılıyor. Bu 
seneye kadar, İzmit'1c karpuzun bu 

.a kadar çokluğu ve ucuzluğu görülmü:j 

şey değildi. 
yarışları da çok enteresan oldu. Son i
ki senedenberi mıntakamızda milli 
spor ve oyunlaFın ihyası mevzuu üze
rinde büyük bir ala ka göze çarpmak -
tadır. Mesela, Bergama halkevinde ve 
orta mektebinde bir kaç oyunun dersi 
bile verilmektedir. 

Üzümlerimiz de pek ucuz. Hacı bal

balın kilosu 5, çavuşun 10 kuruşa ve· 

riliyor. Her sene üzümün kilosunu 20 
- 30 kuruştan aşağı yiyemiyen izmitli
ler bu nefis yemişi de bol bol, yiyor -
lar. 

lara nisbeten, kıymeti ve sayı bakı -
mından çokluğu bilhassa dikkati i;t>ki
yordu. Öğrendiğime göre, 25 eyliilde 
Çorlu'da da büyük bir hayvan sergisi 
açılacaktır. 

İnanlı aygır deposunun ve viliiyet 
aygırlarının artması, suni tohumlama 
kolonun da işlemesi dolayısiyle önü-

Ed irne sporcuları dönclülcr 
Edirne (hususı) - Un gundcnbeı i 

beynelmilel İzmir fuvarında bulunan 
Tra.kya sporcuları çok memnun ve nt.
şeli olarak Edirne'ye dönmtişlcr J ir. 
İzmir'deki maçlar Trakya ~poru için 
çok faydalı olmuştur. 

Gençlerimiz İzmir'den yola çıka -
rak Ödemiş, Gölcük ve Bozda~'da iki 
gün kalmışlar, her yerde büyüıt bir 
sevgi ile karşılanmışlar ve İzmir'in 
Şaşa!, Yamanlar kaynak ve kampları
nı gezmişlerdir. 

En giiriiciik' tc c iimhur iyt:t 

mey•lanı 

Gemlik, (Hususi) - Bursa - Gemlik 
yolu üzerindeki Engürücük köyüne 
geometri kaidelerine uygun bir Cüm
huriyet meydanı yapılmaktadır. Mey
danın tanzimi için çağırılan mühendis 
pl:.nınx hazırlamıştır. Cümhuriyet 
bayramına kadar tamamlanması ·icap 
eden bu meydanın ortasına bir de Ata· 
türk büstü konulacaktır. 

müzdeki yıllar sergilere bu da.nuzlık

larm yavrularından daha fazl~ hayva
nın iştirak etmesi umuluyor. Ancak, 
bu sergilere uzak kazalardan halkın o 
kadar iştirak cdemedigi anlaşılıyor ki 
bunun için de (prm) in artması ye
rinde olacaktır. 

Bursa'da fenni 

aşıcılık kursu 
Bursa, (Hususi) - Meyvacılığa pek 

müsait olan Bursa çevresinde fenni a

gaç bakımını ve aşıcılığı yaymak mak
sadiyle bir kurs açılacaktır. Bu kurs 
vilayet meyva fidanlığında açılarak, 

eylül nihayetine kadar yirmi gün 
müddetle devam edecektir. Kursa, 
mevva vetistiren koyl rdcn •eçilmc, *" "" A~~' ZU.ı.u.dva:t VC: lJuunu pı aıın -·- :s-
kilde ağaç bakım ve aşı işlerinde çalı· 
şacaklardır. Kurs müdavimlerine bu 
müddet zarfında ayrıca elli kuruş 
gundelik verilecek ve orada yatırıla

caklardır. 
Her yıl tekrarlanacak olan bu kurs

lardan muhitin bilgili bahçevan ihti
yacının karşılanac.ig ı ümit edilmekte· 
dir. 

66 K..da Zülfikar Gündüz (Aydın), 
ve Mehmet Akkar (Afyon) arasında
ki güreş aliikalı geçti. Neticede af -
yonlu güreşçi raıkibini 6 ıncı dak!kada 
tuşla maglup etti. Aynı kiloda Sıtkı 
Dura.ne! (Konya) ve Yiğitarslan (An
talya) güreştiler. Antalyalı güreşçi 
5.40 dakikada tuşla galip geldi. 

YURTTAN RESİMLER 

Gt•nılik~tc zc}1İn mahsulü 
Gemlik, (Hususi) - 'Geçen sene 

Gemlik'te zeytin mahsulü çok bere
ketli ve yüzde yüz nisbetinde iken zi· 
raat dairesi ile ticaret odasının yaptı
gı tetkikat neticesinde bu seneki mah
sulün umumi olarak yüzde onu geçme
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

72 kiloda Doğan Erdinç (İzmir), A
li Çetin (Antalya) güreştiler. İzmirli 
güreşçi kazandı . Aynı kiloda Reşat 
Çelik (Aydın), Cemal Çetin (Konya) 
güreştiler. Aydınlı güreşçi tuşla galip 
geldi. 

79 kiloda İsmail Esingür (İzmir) 
Faruk Bakıcı (Konya) güreştiler. İz
mirli güreşçi tuşla galip geldi. 

İkinci dt•\TC: 

56 kıloda Şefık Kandemir (İ?:mir) 
Ali Saktur (Antalya)yı tuşla maglup 
etti. Aynı kiloda Ali Osman (Afyon) 
Osman Ç<>y (Konya) arasındaki gü
reşte konyalı güreşçi tuşla galip gel
di. 61 kiloda Ali Berrak (lzmir), Hay
ri Tunçer (Aydın) arasındaki eüreşte 
İzmirli güreşçi sayı hesabiyle ve itti -
fakla galip ilan edildi. Aynı k.loda 
Muzaffer Tozduman (Antalya ı ve 
Muzaffer Gündüklü (Konya) güreşti, 
her iki güreşçi fevkaliide bir oyun çı

kardı. Konyalı güreşçi daha faik giı 
reşti ve hükmen galip geldi. 66 kiloda 
Feridun Ünal (İzmir), Zıilfikar (Ay
dın) güreştiler. Türkiye serbest ~üreş 
şampiyonu olan izmirli güreşçi raki
bini 2.45 dakikada tuşla mağlup etti. 
Aynı kiloda Mehmet Akkan (Af

yon), Sıtkı Turaner (Konya) güreş 
tiler. Afyonlu güreşçi 42 saniyede ra
kibini tuşla mağlup etti. 72 kiloda Do
ğan (İzmir), T ahsin Filibeli (Afyon) 
günün en güzel güreşini yaptılar. Ne · 
ticede izmirli güreşçi sayı hesabiyle 
ittifakla galip ilan edildi. Aynı kilt>Ua 
Ali Çetin (Antalya). Reşat Çelik (Av· 
dm) güreşi antalyalı güreşçinin tuşla 
galibiyetiyle geçti. 79 kiloda Recep 
Zolk (Antalya) İsmail Esigin (İzmir) 
güreştiler. İzmirli güreşçi 12.30 daki
kada tuşla galip geldi. 

Silifke' den genel bir görünüş 

1.Uurad lmın hir köyiinde 

)·an(J'ın <·ıktı o .. 

Muratlı, (Hususı) - Muratlı'nın a
şağ ı Sevindikli köyünde kazaen çıkan 
yangında Ali oglu Mehmet Turan'm 
ıki gözden ibaret eviyle, samanhgı 

yanmıştır. Yangının etrafa sirayetine 
meydan verilmemiştir. 

Sııulırgı •ela spor ha) rann ve 
llalkt•vi hamlo~u 

Sındırgı, (Hususı) - Sındırgı Hal
kevi memlekette sporu ilerletmek 
maksadiyle spora azami ehemiyeti ver
miş ve bir spor meydanı vücuda getir
miştir. Ayrıca gene lıalkevi kasabada 
bir bando teşkiliitı vücuda getırmek 

maksadiyle bir musiki muallımi ve 
bando al5tı getirmiştir. Şimdi gençler 
muntazam bir şekilde yetiştirilmekte, 
kasabamıza mükemmel bir bando ha
zırlamaktadır. 

Adana' da sıtma kursu a(ıldı 
Adana. (Hususi) - Sıtma kursu 

enstitüde açıldı. Kursa 71 sivil ve 66 
asker olmak üzede 137 doktor iştirak 
etmektedir. Kurs 11 ilk teşrine kadar 
sürecektir. 

Köy yangmmda bir kadın 

yaralandı 

Adana, (Hus usi) - Saimbeyli ka
zasının Yadırh köyünde bir yangın 
çıkmış, ateşler arasında kalan Durdu 
adında bir kadın ağır surette yaralan
mıştır. 



lnönti havacılık kampında 

lnönii lıampanJalri yeni taüleri görmelı mere Jlioet eclilen TürlıHaoa Karama genel merkez laeyeti 
Gzolariyle •aeteciler, oratla yepyeni bir "'1qma ôlerninin eMrlerini gördüler: YulıarJa bir türlı ba

IUfU olan otorömorlı nemi ile planörlerini ltavalantlırımya hazırlanan ge~eri •örüyormnus 

Her ıey hazır/ Gellf tayyareci lıaımu: bir Jalıika .anra lıartallarla 
aelômlaıabilecelı, JilJıaı, yol iizerintlen selıiliniz/ 

Uçuılar ve paraşüt tecrübeleri bütün davetliler 
tarafından takdirle takip edildi 

Bulutların araınJan bir lıalaraman atla
Htqranlılı, laep laayranlılı •.. luıvaJa ıırcına Jı ve fU beya.z fenuİye ona, lais 6ir teltli-
....,.. ltıqranlılı oe bUaz lla hluretl... lıe ile lıarıJtıftırmaJan yer yidiine 

intliriyor 

Kuoetli ve giiven yaratıcı bir tiirlı ltavacı
lıfı ~ sallf"lllann, biiyiilı ..., ~ 

Ja memnuniyetlerini yiizlerintlen · 
olıuyormmu 

HIUHICflılı, o kadar enteruan bir mevzudur lıi, onun halıJanda Fuat Balca, ttıleıılir toplamaya W 1ırım•rruı olan ..., laaklnntla 
verilen iztılaat, Jaima zevlıle dinlenir iHlaat oeri"r 

Kampa ziyaret eclen mebualar oe gazeteciler, bir tayyare liloa1'• 
EMifelaire •elJiler oe oratla tayyare melıtebini •adil• 

lnönü'nde bizim loto Cemal'in de ealıi laevealeri hbarlftlf
Anlıartlya tayyare ile Jönmelı fırMtım lıopnnatlı 

Şu tayyarenin imam diifiindüren oe meftun ecl• o War 
plı klraltarı oar lıi ... 

•ot1el u,ak ..• Her Tirlı pH:Uğunan elinde JÖrmainİ analculıfımu; en ıiUel o~ ltılttıı 
lttılıilıi ~ lwmrlıı- - .,.., ••.• 
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Trakya hafriyatında mühim Moravska-Ostrava hadiseleri 
neticeler elde olundu tasfiye edilmezse 
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Dr. Arif Müfit Mansel'in Türk Tarih 
Kurumuna verdiği izahat 

(Başı 1. inci sayfada) 

ile örtillmil§ bir lahit mevcuttur. 

Hususi ehemmiyeti haiz 
freskler 

yıktırlar. Lahdin şark tarafı, yani Ö· 

lünün ayak ucunda tunç ve demirden 
yapılmış bir zırhlı elbise ve bir in
san başmı gayet sanatkarane bir su
rette taklit eden bir miğfer bulun
muştur. Tamamiyle gümüş olan bu 
miğferin ön tarafı insan yüzünü tak
lit eden bir maske şeklindedir. Miğ
ferin yanında, ağzı bezle örtülmü§ 
büyük bir klip bulunmuştur. 

(Başı ı. inci sayfada) 
ceklerini bildirmişlerdir. 
Ba~vekil, mezkfir iki mebusa verdi

ği cevapta, alakadar nazırların bu hS.
diseler hakkında ciddi tahkikat yapıl
maSI, mesul makamatın tecziye edil
mesi için icap eden tedbirlerin alınmış 
olduğunu tebliğ etmiştir. 

Südet alınanları partisinin delege
leri tahkikatın seyrinden haberdar e
dilecektir. 

lediye reis muavininin nezdinden çrk
tığı sırada kadınlar, 60kaklarda bir a
lay teşkil etmiye teşebbüs etmişleroir. 
Ancak polis kordonu kendilerini da
ğıtmıya davet etmiştir. Dört kadın bu 
davete itaaıt etmediklerinden polis ka
ralroluna götiirillmüşler ve biraz son
ra serbest bırakılmışlardır. 

İzmir'deki güreş müsabakasında· 

Mağlup olan takım B 
milli takımı değildir 

Taş lahidin üzeri dahi sıvanmış ve 
bilhassa ön cephesi nakışlarla tezyin 
edilmittir: Bu tarafta bir kapı ve ve 
kapının aağmda ve solunda girlandla
ra benziyen nebaH motifler göze 
çarpmaktadırlar. Bu fresk tezyinatı Mülıim bir vesika 
vuzuh ve sadeliğinden dolayı Avgus- Bu zengin altın, gümüş, tunç, cam 
tus zamanında freskleri, bilhas.sa Pom- ve toprak eserler lislUp bakımından 
peyi ilçUncU fresk üılubunu hatırlat- .M.S.I inci asrı ima etmektedirler. Bu 
maktadır. Fakat Vize fresklerine ro- devirde payitahtı Vize olmak üzere 
men freski denemez, Bunlar kendile- Şarki Trakya kırallığı mevcut oldu
rine hat bir "Trak üslClbu" ihtiva et- ğundan bu zengin mezarın bir kırala 
mekte ve bu bakımdan hususi bir e - yahut kıral ailesine mensup bir ku
hemiyet arzetmektedirler. mandana ait olması lazım geimektedir. 

Mühinı tunç ve toprak asar 
Odanın içinde, lahidin etrafknda, 

pek mühim tunç ve toprak asar bu
lunmuştur. Lahdin baş ve ayak ucun
da birer tunç şamdan vardır. Civarda 
iıe kulpları gayet sanatkarane işlen
mit muhtelif cesamette tunç vazolar, 
ağızlarında fitilleri muhafaza edilmiş 
olan kandiller, lengerler, tava şeklin· 
de uzun kulplu kaplar, bir el feneri, 
cam ıürahiler, muhtelif şekil ve ebad
da sarı camdan mamul tabak ve kase
ler, kilit, anahtar ve aplik gibi tahta 
çekmecelere ait'tunç parçalar, bir çok 
toprak küp ve vazo meydana çıkarıl
mıştır. 

Yarı yanmış bir ölü 
Bilhassa labidin garbinde bulunan 

ağzı kül ile dolu büyük bir küp cali
bi dikkattir. Lahdin içinde ise ölü 
kısmen yakılmış olarak bulunmuştur. 
·.Garp cihetinde olduğu anlaşılan baş 
.tarafında üzeri altın yapraklarla tez
yin edilmiş ve nebatı bir maddeden 
yapılmış bir çelenk zuhur etmiştir. 

.Altın yapraklar ve aplikler bütün 
lahdin imtidadınca devam etmektedir. 
Bunların ölünün külü üzerine vaze
dilmiı bir kumaşı tezyin etmiş olma
ları muhtemeldir. Labidin cenup kena
rında kılıfı kısmen muhafaza edilmiş 
uzun bir kılıç bulunmuştur. Biraz da
ha ilerde ise dört hançer durmakta
dır. 

Altın ve gümü§ eşya 
Orta kısımda, Üzerleri mahkuk tez

yinatı havi taşlar ihtiva eden iki al
tın yüzük, kabartma tezyinatı havi a
yaklı ve kulplu beş gümüş vazo bu
lunmuştur. Bilhassa bu vazolar gerek 
biçim, gerek üzerlerindeki kabartma 
tasvirlerden dolayı antik sanatın bi -
rer şaheseri olarak zikredilmiye U -

Bu mezar gerek mimarisi, gerek fresk 
tezyinatı ve ihtiva ettiği asardan dola
yı birinci asır trak kültürüne dair pek 
canlı bir fikir vermekte ve trakların 
vücuda getirmiş oldukları siyasi bir 
teşekkühin zenginlik, satvet ve ihtişa
mını gösteren mühim bir vesika teşkil 
etmektedir. 

Yan yana iki me:;ar 
Bu höytiğun takriben .t.:> nı. cenubu 

garbisinde kazılan 4 m yüksekliğinde 
ve 30 m. kutrundaki küçük bir höyük
te ise, tam merkezde ve harici zemin 
seviyesinde, balık sırtı şeklinde, tuğ
lalarla örtülmüş yanyana iki mezar 
bulunmuştur. Şark - garp istikametin
de olan ve bir kadına ait olduğu anla
şılan birinci mezarda altın yapraklar
dan müteşekkil bir çelenk, lenger, top
rak ve cam muhtelif vazolar ve kaplar 
bulunmuştur. Ölü gene yakılmıştır. 
Daha küçük olan ikinci mezarda ise 
külden maada toprak iki çocuk: hey
kelciği bulunmuştur. Bunlardan bu 
çifte mezarın bir kadın ve SiOcuğa ait 
olduğunu istidlal etmek kabil oluyor. 
Aynı devreye ait olduğu anlaşılan bu 
mezarın büyük höyükte metfun olan 
kıral yahut prensin akrabası bir kadı
na ait olması kaviyyen muhtemeldir. 

Bir höyük daha kazılıyor 
Halen bu iki höyüğün 600 m. şarıkın

da bulunan bir Uçtincü höyük kazıl

maktadır. Tran§eler süratle açıldığın
dan bu günlerde bir netice alınacağı 
ümit ediliyor. 

Höyük ameliyesi bittikten sonra he
yet Vize kasabası içinde, ileride bü
yük kazılara esas teşkil edecek olan 
sondajlar yapmıya başlıyacaktır. Ay
nı zamanda Kırklareli civarındaki hö
yükler dahi araştırılacaktır. Bu araş
tırmalar eylül sonuna kadar devam e
decektir. 

Beşinci Balkan tip 
kongresinin çahşmaları 
Bugün muhtelif ziyaretler yaptlacak 

lıtanbul 8 a.a. - Beşinci Balkan tıp haftası bugün saat onda 
rumen del~gasyonu reisi profesör doktor Gheorghiu'n riyaseti 
altında toplanarak mesaisine devam etti. 

Evela yunan delegasyonu reisi pro- Yarın öğleden evel umumi toplantı 
fesör doktor Bensis'in gizli amigda- yoktur. Delegeler üniversite ve has
litler hakkındaki çok istifadeli kon- taneleri ziyaret edeceklerdir. Oğle -
feransı dinlenildi. Bundan sonra ilmi den sonra 3,5 da konferans ve ilmi 
tebliğlere başlanıldı. Ve sıra ile pro- tebliğlere program veçhile devam olu 
fesör Gouttas'ın anjin monositer üze- nacaktır. 
rine, doktor Ciano'nun meri plastiği Toplantı saatlerinde gelecek sami
üzerine ve Yugoslav delegasyonu re- leri sarayın aşağıki kapısından kon -
isi doktor Zika Markoviç ve doktor ferans binasına çıkaracak otomobil -
Servan'ın çocuklarda malarya üzeri - l~r bulundurulacaktır. 
ne, Ord. profesör doktor Tevfik Sağ-
lam'ın tetanosu andıran malarya nö
betleri üzerine ve profesör doktor ls
tefanesko'nun malarya akselerini an
dıran sendron üriner üzerindeki isti
fadebahş tebliğleri al5ka ile takip e
dildi. 

Miilıim bir konferans 
Oğleden sonra 3,5 da profeı:;or Şa 

hoviç kanserijen maddeler hakkında 
pek mühim bır kontı:rans verdı. Hu
nu doktor Mihalides'in anjin dö pu -
atrinde elektro kardiyogram hakkın
da, doktor Popesco - Buzeu'tn jenital 
tüberküloz teşhisi hakkında ve dok
tor Bugarski'nin Yugoslavya'da züh
revi hastalıklarla mücadele mevzuu 
hakkında ve tlirk komitesl reisi Ord. 
profesör doktor Akil Muhtar Ozden
in gli.ikozun farmakodinamit tesirler 
üzerine olan tebliğleri takip etti. 

Bugiin yapılacak ziyaretler 
içtimaı müteakip delegeler hep bir

likte Taksim Cümhuriyet Abidesine 
giderek Balkan hekimler birliği na -
mına merasimi mahsusa ile bir çelenk 
vazettiler. 

Hindistan hava 

kumandanı istanbul'da 
İstanbul, 8 (Telefonla) - İngiltc

re'nin Hindistan hava kuvetleri ku
mandanı bugün Londra'dan şehrimize 
gelmiştir. Yeşilköy'de törenle karşı
lanan mareşal yarın mayetindeki iki 
havacı ile beraber Hindistan'a müte -
veccihen yoluna devam edecektir. 

Banliyö treninde bir 

yangm baılangıu 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bu glin 
Avrupa hattı banliyö trenlerinden bi
ri Yedikule'ye geldiği zaman bir vago
nun üstünde ateş ve duman görülmüş
tür. Yedikule istasyonunda durduru
lan trl:nden yanan vagon ayırt edil
miş, ve yangın söndürülmüştür. Yan
gının Bakuıköydeki köprüden atılan 

bir slıraradan do~duiu anla.ıulmıj_tır, 

Parti mümessilleri, başvekille yap
tıkları mülakatın neticesini partiye 
bildireceklerini söylemiştir. 

Müzakereler btı§lıyacak mı? 

İyi malf1mat alan mahfillerin kana
atine göre, bükü.met, Moravs.lca - Os
trava Mdisesini tasfiye için büyük bir 
sürat gösterdiğinden Henlayncilerle 
müzakereler hem.en tekrar başlıyabile
cektir. 

İngiliz müşahidi Prat, Ostrava'ya 
gelmiştir. 

Polis müdüriyeti, neşrettiği bir teb
liğde, içtima etmek isti yen bir südet 
almanları grupunu dağıttığını, çünkü 
muhalif siyasi kanaatte bulunan diğer 
halkın asayişi ihlal edebileceklerin
den çekindiğini bildirmektedir. 

Henlayn Prag'a döndü mü? 

Nuremberg, 8 a.a. - Havas aJansı
nın öğrendiğine göre, Henlayn, Hit
lerle yaptığı uzun bir mülakattan son
ra Prag'a hareket etmiştir. Henlayn'in 
öbür gün tekrar Nuremberg'e gelmesi 
muhtemeldir. 

Fakat D.N.B. ajansı, Prag mahre
ciyle neşrettiği bir haberde südet par
tisi mebus Kund'un Hitler'e Prag bü
kü.metinin son tekliflerini bildırmek 
üzere Nuremberg'e gittiği haberini 
tekzip etmektedir. 

Mezkur parti, Henlayn'in Nurem
berg'ten ayrılarak Prag'a hareket et
tiği haberini de tekzip etmektedir. 

1 ngiliz basını teklifleri 
makul buluyor 

Londra, 8 a.a. - Umumiyetle Lon· 
dra matbuatı, son çekoslovak teklifle
rini tamamiyle makul bulmaktadır. 

Mançester Guardian diyor ki: 
"Daha fazla tavizde bulunması için 

Çekoslovakya'yı tazyik etmek, onu 
Almanya'ya teslim etmek demektir.,, 

Matbuat, diğer taraftan Timea ga
zetesinin Çekoslovakya hudutlarının 

değiştirilmesi suretiyle bir tarzr hal 
bulunmasına dair olan telkinlerini tas
vip etmemektedir. 

Deyli Telegraph gazetesi, İngilte
re'nin hakiki' hattı hareketini en hata
lı, en tehlikeli ve en şayanı teessüf bir 
şekilde aksettiren mezkftr makaleyi 
teessürle karşdamaktadır. 

Südeı rııeselesi ve cenubi 
Afrika muhalifleri 

Pretoria, 8 a.a. - Milli muhalefet 
partisi reisi Malan, söylediği bir nu
tukta ,cenubi Afrika'nm herhangi bir 
ingiliz harbine iştirakini protesto için 
bütün memlekette nümayişler tertip 
edeceğini söylemiş ve Cenubi Afrika 
milletinin Çekoslovakya işi ile hiç bir 
alakası olmadığını beyan etmiştir. 

Südetler müzakereye 
başlamak istemiyorlar 

Prag, 8 a.a. - Ecnebi memleketler
de neşredilmiş olan ve südet alınanla
rının yeniden müzakeraıta girişmeyi 
kabul edeceklerini beyan eden haber
ler henüz mevsimsiz addedilmektedir. 
Murahhas Kunt ile Roş öğleden sonra 
B. Hodza ile görüşmüşlerdir. Fakat 
bu görüşme ancak Moravska Ostrova 
hadiseleri hakkında yapılmıştır. 

H iidise mesulleri cezalanacak 
Prag, 8 a.a. - Çekoslovak makama

tı,Moravska Ostrava hadiselerinde 
mesuliyetleri derkar olan polis me
murları hakkında icabeden kanuni tet
birleri ittihaz etmiştir. Bu husustaki 
tahkikat devam etmektedir. Mücrim
ler şiddetle tacziye edilecektir. 

Bu hadiseler dolaytsiyle nazırlar bu
gün B. Beneş'in nezdinde içtima et
mişlerdir. Nazırlar vaziyeti tetkik et
mişler ve vaziyet icabı ittihazı lazım 
gelen tedbirler hakkında görüşmüş

lerdir. 
Saat 1 de B. Hodza, B. Kunt ile 

Roş'u kabul etmiş ve kendilerine bu
hususta yapılan tahkikatın neticele
~inden ve şimdiye kadar ittihaz edil
miş olan cezai tedbirlerden ve tahki
kaıtın hitamında alınac5tk aynı mahiyet 
teki tedbirlerden malf1mat vermiştir. 

Troppau'da da bir hadise 
oldu 

Çocuklarının Troppav şehri mekte
bine kaydedilmelerini istiyen Hlusen 
çıkarmış oldukları ihtilaf sebebiyle 
zikri geçen şehirde bir grev patlak 
vermiştir. Alman çocuklar mekteple
re gitmemişlerdir. Bu yüzden tedrisat 
yapılmamıştır. 

Prag hükümetinin teklifleri ve 
Südetler 

Prag, 8 a.a. - Südet mahfilinde B. 
Beneş'in yeni planı gayri müsait bir 
inüba tevlit etmemiştir. Hükümetin 
serdetmiş olduğu başlıca 9 teklifin 
tatbiki taktirinde, filen Karlsbad'da i
leri sürülmüş 8 noktanın tahakkuku 
mümkün· olacaktır. Son günlerde ha
sıl olan intiba, bazı alman mahfilinin, 
çeklerin fedakarlıkları ve garp dev
letlerinin gösterebilecekleri mukave
metin zaafa uğramış olması karşısın
da bazı alman mahafilinin yeni bazı 
metalibatta bulunmak imkanmm hasıl 
olduğu ümidindedirler. 

Bu şerait altında, bu mahafil lort 
Runsiman'm bütün gayretine rağmen 
hiç bir hal sure-tıine varılmaması iç.in 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. Sü
detler yeni teklifleri reddetmek imka
nına malik olduklarından, sözü adeta 
Berlin'e bırakmışlardır. Hitler'in Nü
rembergt'e çekoslovaık meselesinden 
bahsetmiyeceği ve yahut bu hususta 
sarih bir karar vermiyeceği hakkında
ki haberler, Prag'da oldukça nazarı i
tibara alınacak mahiyette telakki e
dilmiştir. 

H enkıyn nerede? 

Prag, 8 a.a. - B. Henlanyn'ın dün 
akşam Çekoslovakya'ya gitmi~ oldu
ğuna dair olan haberleri teyit edecek 
hiç bir haıber alınmamıştır. Südetler 
fırkası Henlayn'm Nliremberg'i ter
ketmiş olduğu haberini mütemadiyen 
tekzip etmektedir. 

lstanbul'da seçjm 
defterleri asıldı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Soyadı e
sası ü:Zerine üçer nüshadan ibaret se
çim defterleri bu günden itibaren ka
za ve nahiye merkezlerine asılmıştır. 

Defterler ayın 18 inci gününe kadar a
sılı kalacak, seçim komi~yonları iti
razları tetkik edecektir. 

Bu sene şehirdeki nüfus artımı do
layısiyle belediye meclisi iki fazla
siyle 70 kişiden mürekkep olacaktır. 

Sokakta işlenen cinayet 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bu akşam 

Erenköy'ünde Kozyatağı'nda bir ci
nayet olmuştur. Geçimsizlik yüzün -
den karısına dargın bulunan Hasan 
adında birisi zavallı kadını yolda ya
kalıyarak bıçaklamış ve öldürmüştür. 
Fatma adım taşıyan kadının yanında
ki erkek de Hasan'ı ağır surette yaıra
lamış ve kaçmıştxr. Zabıtaca aranmak
tadır. 

1 numarah tahlisiye molorümüı 
İstanbul, 8 (Telef onla) - Alman

ya'da inşa olunan tahlisiye motorla
rından birisi bugün şehrimize gelmiş
tir. Motora ı numara konuldu. Motor 
batma ihtimallerini ortadan kaldıran 

bütün techizata maliktir. Denizbank 
ileri gelenleri bugün yaprlan tecrübe
lerde bulunmuşlardır. 

Orta mektep muallimliği 
imtihanları 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Üniversi
tede yapılmakta olan orta mektep mu
allimliği imtihanlarından bir kısmı 

bugün nihayetlenmiştir. Riyaziye 
grupundan 4, tabiiye grupundan da 
iki kişi kazanmışlardır. 

Sultanahmet camii tamir 
ediliyor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Sultan· 
ahmet camiinde avlu ile divarların ta
mirine başlanmıştır. Avlunun içine bir 
park yapdacak, aynca tariıhi şadırvan 
restore suretiyle tamir edilecektir. 

İzmir'deki hususi muhabirimizden 
alıp dünkü sayımızda neşrettiğimiz 
haberde, finlandiyah güreşçilerin 1~ 
mağlf1p ettikleri takımımız hakkında 

"B milli takımı" tabiri kullanrlıruştı. 
Türkiye Gür~ federasyonundan bi

ze verilen maH\mata göre henüz bizde 
bir B milli takımı teşkil olunmamış

tır. Bir tek milli taıkı.mımız vardır, ve 
bu takım da, bildiğimiz gibi, Ankara· 
da Finlandiya milli takımıyla yaptığı 
greko - romen milsabakalarını 3-4, ser
best güreş müsabakalarını da 2-5 ka
zanmıştır. İzmir'de misafirlerimizle 
karşılaşmış olan takım, şimdiye kadar 

İzmir' deki 
pehlivan 
güreşleri 

Takımımız 5-2 
mağlup oldu 

İzmir, 8 (Telefonla) - Bu gün şeh
rimizde yapılan greko - romen güreş
lerde türk takımı 5-2 mağlup oldu. 

56 kiloda izmirli Şefik, 61 kiloda is
tanbullu Halil, 66 kiloda İzmirli Do
ğan, 72 kiloda ankaralı Celal, 79 da 
mersinli Ahmet oyunu kaybedenler a
rasındadır. 

87 de izmirli Mehmet keza yenildi. 
Aynı kiloda ÇO'ban Mehmet sayı hesa
biyle galip geldi. Mersinli Ahmet has
ta olmasına rağmen güreşe girdi. 

'Güreşçiler şerefine bu akşam fuar 
gazinosunda ziyafet verildi. Yarın 1s
tanbula hareket edilecektir. 

Bir izah 
Gençler Birliği Spor Kulübü Baş

kanlığından: 

Sabık An1kara Gücü azasından Ham
di İzmir'in kulübümüzle hiçbir alfilta
sı bulunmadığı tebliğ olunur. 

Garda unutulan 
bir boğa yılanı 

ikinci sınıf addolunan Ankara, İstan
bul ve İzmir güreşçilerinden mürek
kep bir muhtelit taıkımdır. Bu takım 
bize, kendisine güvenilebilecek yeni 
bir güreşçi tanıtmıştır: Mehmet Ço
ban'ın Ankara'da her iki müsabakada 
ancak sayı hesabiyle galip gelmiş ol
duğu ağır siklet finlandiyah Mellova
yı 2,45 dakikada tuşla yenen Samsun
lu'dur. Esasen bu gLbi beynelmilel mü-
saıbakalarda güdülen gaye de hem 
memleketimizin her tarafında asil bir 
spor olan güreşe karşı gittikçe genişli
yen bir al!ka uyandırmak, hem de ye
ni yeni kıymetler keşfetmektir. 

Futbol lik maçları 

tehir edildi 
Ankara bölgesi başkanlığrndan: 

1 - Evelce 11 eylülde başlaması ta
karrür etmiş olan 1938-1939 futbol lig 
maçları, Ankara'da havaların çok sı
cak devam etmekte olmasından dolayı 
1 birinci tetrin tarihine talik edilmiş
tir. 

2 - Futbol lig heyeti futbol ajanlı
ğınca yapılacak tebliğ üzerine, müsa
bakalar başlamadan evel, toplanacak
tır. 

Vefa İdman Yurdu 
Ankara'ya geliyor 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö
re İstanbul Vefa İdman yurdu futbol 
takımı 10 ve 11 eyllil 1938 tarihlerinde 

, Ankara Gücü ve Gençler birliği ta
kımlariyle iki ma~ yapmak üzere An
kara'ya gelecektir. 

Vefa İdman yurdu İstanbul altılar 
şampiyonudur ve futbol tekniği yük
sek bir takımdır. Bu maçların 19 ma
yıs stadında yapılması da temin edil
mi,tir. 

Ankara'da liık maçlarının başla=a.o. 
yaklaştığı sıralarda yapılacak bu maç 
bize iki kıymetli kulübi.imilzün vazi

yetini de göstereceği gibi V efa'nın e
nel:jik gençlerini de tanıtmış olacak
tır. 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -- -- -- -
~ İ(TEN DIŞTAN ~ - --- -Paris'in yeraltı trenlerinden birisi- : 

nin garında bir gece yolcular arasında : 
bir panik kopmuştur. Bekleme salo - : 
nunda oturan yolculardan birisi yanı : 
başında duran bir torbanın kımıldadı- : 
ğını farketmiş. Yerinden birdenbire : 

Yazan : ---
Hasan -Ali Yücel -----

* ---
Kıymetli edibimiz gazetemizde : fırlamış, haykmnağa başlamıştır. 

Bekleme salonuna kO§uşan memur
lar ,ve yolcular torbanın başına top -
!anmışlardır. Meğer, yolculardan biri
si, torbanın içine koca bir boğa yılanı 
koyup uslu uslu başka bir yere nakle
diyorken burada unutmuş. Yolcu sa -
tonlarında şemsiye ,eldiven gibi şey
lerin unutulması olağan şeylerden ol
duğu halde bir torba dolusu yılanı da 
burada unutana mı hayret etmeli, ken
dilerini trenlerden, gardan dışarıya a
tan yolcuların korkusuna mı? 

S içten, dıştan başlığı altında ne.ş- : 
: rettiği fıkraları bir kitap halin- : 
5 de neşretmiştir. Bu kitabı her- : 
: kesin büyük bir zevkle okuyaca- : 
§ ğı muhakkaktır. § - --~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııfr" 

~1111 Okuyacağınız kilablar 1111~ ----Neyse düdükler ötmeğe, imdat işa- : Nasuhi Baydar'ın : --retleri verilmeğe, polisler vaka mahal- : -!ine üşüşmeğe başlamış. Torba kımıl- : 
dadıkça, başına toplanan halk gerisin : 
geriye çekilmiye, salonu boşaltmağa ~ • 

başlamı§. Bir zaman olmu~ ki koca 

bekleme salonunda bir kaç tane cesa -
retli polis memurundan başka kimse 
kalmamış. " Salonu kilitleyelim", 
"Trenleri durduralım." Diye söylen
meğe başlamışlar. Nihayet bir polis 
komiseri yetişmiş, torbanın ağzını i
yice muayene etmiş. Hayvanat bahçe
sine telefon etmiş. Telefonda bir ses 
kahkahalarla cevap vermiş: 

§• -=· =• -=• -§• -=· -§• "- Dokunmayın keyfine. Biraz uy- --=. kuya dalarsa üç gün uyur. Etrafında _ =-. ;ok gürültü ettirmeyin." Bunun üze - -

Tercümeleri 

Tais 

Kırmızı Zanbak 

Ö jeni Grande 

BiJinmiyen insan 

San Mikele'in Kitabı 

Levis ve lren 

Evlilik ve Ötesi 

Cihan Şampiyonlarıı 

Esrarsız Hayat 

Sığıntı 

-----------
---------

Pr~g. 8 a.a. - Çeteka ajansı tebliğ 
ediyor : : 

7 eylül tarihinde Hlusen adındaki 
ufak alman adası sakinlerinden 300 

Yüksek tedrisat umum 
müdürü lstanhul'da 

rine komiser salonu boşaltmış. Haki - § • 
katen bir kaç dakika sonra torba kı - : 
mıldamaz olmuş. Bunun üzerine komi- : 
ser yılanı güç bela karakola götürt - : • insanlığın Hali 

kadar kadın şehrin belediye reis mu- İstanbul, 8 (Telefonla) - Yüksek 
avinine bir heyet göndererek alınan tedrisat umum müdürü B. Cevat bu
çocuklarının Troppav mektebine kay- gün üniversiteye gitmiş ve yeni ders 
dedilmesini i;steınia]erıllı:,.. H~et be· JUlı hazırlıklarix.Ie me~ql olmuştur. 

-
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H İ K A y E 
' 

İNTİKAM 
'rahammül edilecek adam değildi a

nc yapsın? Açlık belası. 
. Mustafa bu şehire daha yeni gelmiş-
• kimaeyi tanımıyordu. Tesadüfen 
r91sına çıkan bu sıska ve bodur a

kendisine hizmet teklif ettiği za
yirmi dört saattenberi ağzına ek

le koymaını§tı. Onun için, pazarlık 
Pınaya, ,artları konuşmaya lüzum 
rrneden bu teklifi minnetle kabul 

tıniş, sevincinden kendinden boyca ve 
tÇa bir haylı küçük olan o sıçan göz. 
adamın ellerine sarılmı~tı. 
lştc üç aydanberi onun yanında ça • 
fıyordu. Bu altı daireli apartımanda 
!la ne işler gördürmuyorlardı ki? Bay 
tvket, tabiati da boyu gibi cüce apar· 
111ıan sahibi, kendisini güya kapıcı 
Ye tutmuştu. Fakat kendı daireıunin 
tun işlerini ona gcirdilrdügü yetmı· 
rmuı gibi ,ara sıra febrin bir ucun
kız kardeşinin bahçe çapalamak ve
çamaşır yıkamak gibi bir iti oldu 

il kendisini ta oraya kadar gcinder
kten de çekinmiyordu. 

Kendisini hizmeJ,ine alırken "Hiç 
rak etme demişti, maaşından başka 
gazın da benden!" 
naha ilk girdıgi günün akşamı, ka-
nın dibinde kalmış beş on tel şehrı
tnin i.ıstune, çok gorunsiın diye boca 
diimış bir maşraba sıcak suyla, bir sa· 
nın dibindeki bir kaç kuru faaulya

ve evde herkes kabuk yidiği içın 
ltıneklerin artmış içlerinden mürek
tp yemeğini bniıne sürdükleri zaman 
boğazın neden ibaret olacağını an-

lllıştı. Fakat ne yapsın, açlık belası ı 
lialbuki o da, bu derekcye düşme

tn evci, gün görmüş bir adamdı. Ço
kluğu refah ve saadet içinde geçmiş-

. Karadeniz kıyısının o şirin kaıaba
llıda babası genç yaşında ölünce an
tı.ı elindeki serveti idare edememiş, 

azaman içinde tüketmişti. Bu yü.:
n kendisi tahsilsiz kalmış, türlü İJ· 
re girmiş, fakat talih bir türlü yüzü
t giılmemişti. Nihayet tanıdıklarının 
vıkıyle, bir tefeciden borç aldlğı 

ilrayla bir dükkan açmaya kalkmıf, 
ncı borcunun faizini ödemiye yet-

diği için mahna haciz konmuı, va-
1 Yogu o murabahacı tarafından yok 

sına satın ahnmıı, üstelik gene 
t borçlu kalmıştı. 
2alim alacaklısının elinden kurtul

çin kasabasından kaçmıJ. yaya 
erek vey · ·· •· 
uıacnmı ce ren ır 

uktan sonra nihayet bu şehre 
cJcbilmiıti. 
li'akat, ta çocukluğundan beri, bir 
t~a bile yüzüne gülmemiş olan kör 
ıbin cilvesi burada da yakasını bı

•kınanıııtı. 
Sıkılgan v~ sessiz bir adamdı. Öyle 

tr kapıyı çalarak ,her önüne gdene 
erdini anlatarak iş aramaya kalkıp
. it açık gözlülerden değildi. Onun i-
121 kaderine rıza gösterip dişini aıkı
or, büsbütün aç peripn sokaklarda 
rünmemek için bu aksi ve ekti su-
tlı efendisinin bütün yaptıklarına 

mmül etmiye çahıryordu. 
l?akat Bay Şevket, aksilikte ve cim
ikte eşi olmıyan bir adamdı. Hele 

}' ba9ları gelip de, kapıcının aylığını 
temeai ihtimalini hatız:ladı mı, .anki 
nun müsebbibi zavallı Mu~afa imiş 

1hi, aksiliği son haddine varıyordu. 
trdivenlerde bir çöpe rastladı diye 
bını açıp gözünü yumuyor, karpısın-

aylarında yeni kiracı da bulunmıyaca
ğına göre iki yüz lira üç yüz lira zara
ra girdim. Anlıyor musun, beni beş 
yüz lira zarara soktun! Bir de kalk -
mış benden para istiyorsun. Ya seni 
mahkemeye verirsem. bana kaybettir
di ğin bin lirayı istersem, ne dersin. 

Zavallı kapıcı. bu beklemedigi hid
det feveranı karııaında ne yapacağını 
tatırmış, kiracının kendi yüzünden 
daireden çıkmıt olmaaının sebebini 
anlamadan, mikdarı kqla göz aruın
da artan zarar rakamlarının müthit 
kuveti kartıaında uilerek kendini dar 
dıprı atmııtı. 

Fakat bay Şevket, bu galebeıinden 
memnun ,ardından aeslenmitti: 

-Mustafa! 
Adam tera yilzü dönerek, kabahat 

işlemi§ bir kedi gibi süklüm püklüm 

ket: 
- Ha, demişti, kulağına küpe olsun, 

bir daha öyle haltlar i9leme. 
Utağın, halttan kudedilen kiracı--yı kaçırmak mı, yoksa para istemek mi 

olduğunu anlamasına vakıt bırakma -
dan ilave etmişti: 

- Git, bana bir bardak, au getir, 
hadi mart! 

Mustafa, karııamdaki araka herifin 
bir horoz gibi boynunu bükmek için 
duydulu arzuyu içinde yenmiye çalı
şarak dışarıya çıkmıf, aonra bardağı 
alıp deatiden doldurduktan sonra o
lanca hınciyle bardağın içine tükür -
müttU. 

Bir dakika sonra, efendisi suyu afi
yetle içerek bir de "Oh" çektiği za
man, Mustafa, intikamını almış bir in
san gibi, içinin ferahladığını duyarak, 
milıterih, dıprı çıkmıttı. · 

Hikayeci 

c:: ::::::~ ::~::?.::~::~: ::::: :::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • latanbul araamda 

Pazardan mada her gün : 

Yeıilköy'den hareket 
Ankara•dan hareket 
Ankara'dan 
cwnartesi ciinlerl 

Nöbetçi Eczaneler 

8.3C 
8.30 

16.00 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 

: Ece ve Çankaya euaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul ec:aaneai 
: Merke:ıı 
: Ankara " 

car .. mba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangrn ihban: (1521). - Telefon, miira
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
arıza memurluıiu (1846). - Meaajeri 
Sehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
ıoso. 1196). - Samanpuan civan: 
(2806. 3259). - Yenitehir. Havuzbaşı. 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbatı: Gü
ven takli: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilkveıon 
seferleri 

Ulua M. dan K. dere'ye 
K. dcrc'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Cankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den UJus M. na 

Ulua M. dan Keçiören'e 
Keçiören"den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci•ye 
Cebeci'den Ulua M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
AL fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniıehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akköpril'ye 6.15 
Akköpril'den S. paza~ı·na 7.30 

Akpm 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.31 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanıyle Yeniıebir. Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan araamda aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada; aut 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

Ş AkıamJan Ulus Meydanı'ndan aut 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus mey
danı'na döniitlerl alnemalann daiılıı 

. Posta Saatleri 

TeahhütJü 18 c kadardır. 
Posta saat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : 

Samsun hattına : 

Diyarbakır battı : 

Her sabah 8.20. Her 
aqam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
tem be, Cumartesi 
Toros stlrat.) 
Hercün 9.35 (Kayse
ri. Sıvaa. Amasya bu 
hat üzerindedir.) 
Herıün 51.35 

Zonııuldak battı ı • 
K.ırıkkale'ye rayotoblla • 

ıs.oo 
16.0~ 

Gündelik: 

Hicri. 1357 
Recep: 14 

S. D. 
Güneı: 5 32 

Rumi - 1354 
Aiuatos; 27 

S. D. 
Akpm- 11 30 

1
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KÜÇÜK Dl~ HABERLER .................................................... vakur ve dürüst, yüzü utancından İstanbul belediye büdcesi 

teeaauründen kıp kırmızı duran za- tasdik edildi x Santiqo _ Şili senatosu, hükü-
llı adama savurmadığı küfürü bırak- latan bul, 8 (Telefonla) - Beledi· mcte yirmi gün için fevkalade selihi-
l}'ordu. li yenin 938 bütçesi tasdikten gelmiştir. yetler veren ve onu örfi idare ilaruna 

er Karadeniz upğı gibi hakarete Dahiliye vekileti tenvir, teahin, tele- mezun kılan kanun layihasını 16 mu
rıı aon derece hassas olan Mustafa, fon masraflarında tenzilat yapmıttır. halife kartı 23 reyle kabul etmi•tir. 
l parçalanarak bunlara tahammül e- ,.. 
l Bütçeler yakında tubclcce tamim edi- X """--L-- Londra'dakı· Av"'"-
~ordu. Fakat şu çelimsiz insan '-4U....,n• - --

llıveddesinin çalımına ve küstahlı- lecektir. tralya fevkalide komiacri Brüteb 7 
ına tahammül etmek için de cidden kinunuevelden itibaren yeniden bet 
r Eyup sabrı lazımdı. sene müddetle vazüeainde ipka edil-
Sırtında elbisesi, ayağında pabucu Ankara Borsası miştir. Brüş, aynı zamanda 1932 den-
lınamıştı. 1şte üç aydır bu evde bir beri dominyonları da Londra'da tem-

. Pıcı gibi değil, bir uşak gibi değil, 8 • Eylül 1938 - Fiyatları sil etmektedir. 
.r e.ir gibi sabahtan akşama kadar di- X Paria - Irak Hariciye Nazırı 
. llip durmasına rağmen, emeği muka- ÇEKLER Tevfik Sueydi buraya gelmittir. Ce-
~linde, kömürlükte yatmak için ken- Açılq Kapanq nevre•ye giderek lrak't Milletler Ce-
1•ine gösterilen yerle, günde iki öğün miyeti aaaınbleainde temail eyliyecek-
trilen yemek artıklarından bafka on Londra 6.06 6.06 tir. 
ilra almıı değildi. ~:;i~ork 12~:~:~~5 ız~:~:~;S X Atina - Kandiye fevkalide mah-
0 gün, ifte ilk defa olarak, yüzünü Milano 6.6050 6.6050 kemeıi tarafından cıyaben mücbbed 
•ıartıp efendisinden para istemiye Cenevre 28.4350 211.44 ağır hapse mahkClm edilen Muntakil 

Amsterdam 67.9050 67.8750 lrif ed:ı-: · 
tar vermişti. Berlln 50.SS25 50.3525 tev um•ftir. 
ltorka korka odasına girdiği zaman Briikael 21.1135 21.1650 X Londra - Trade • Unionlar 
}' Şevket birden yerinden dog· rul • Atina 1•11 1.11 konferanm bugün bir bl!yanname net-

Sofya 1.45150 1.45150 
~f, kaşlarını çatarak yüzüne bakmıı· Praı 4•2875 4.ıa75 rederek enternasyonal vuiyetin ve-

Madrlt 6.06 6.06 hameti dolayıaiyle parlamentonun t~ 
- Hayrola 1 Varıova 23.3975 23.3975 bit edilen tarihten ev~l toplantııya ça-

Budapeıte 24.7350 24.7350 
Ona, ellerini kırarak, baımı önüne Bükreı 0.9050 0.9050 ğınlmMmı istiyecektir. 
~erek, aylığına mahsuben bir ıeyler Belırat s~::~~~ 2·8175 .,111111111111111111111111111111111111111.. 

~rılirac, üstüne bir caket ve ayağına ıt~'i::s1:,i:- 31.2450 =~~!~ - : 

Günün politik 
MESELELERİ 
(Başı S. nci sayfada) 

ler de biribirini takibetmiıtir: Vıya -
na'nın vahudi avukatları meıltklt>riııi 
icradan menedilmişler, yahudi hekim
ler resmi müesseselerden uzaklaştırıl
mıf, mektep ve üniversitelerde yahudi 
olan ve olmıyan talebelere bır arada 
ders vermek yasak edilmiş, ~ktep ve 
üniversitelere girebilecek yahudi ta
lebeler % 2 nisbetinde tahdit edilmiş
tir. (Viyana lisesinin 1937 de 6.000 ya
hudi talebesi varkcrı bu mikdar 450 ye 
inmiştir.) 

Romanya ve Macaristan'da yahuJi
lere kartı alınan tedbirler sadt:ce ikti
sadi ve siyasi sahaya inhisar eder. 

Macaristan'da kanun hükümete 
"Memleketin iktisadi, ilmi, 

külturel, edebi, artistik hayatı üzerin
de yahudi nüfuzunu tahdit etmek" ı.a
lahiyetini verir. Şehirlerde yahı.ıdile
rin serbest mesleklere tchacümiınü ön
leme~ için kanunun gayesi, her mes
lekte çalışabilecek yahudilerin nia"e
tini memleket nüfusundaki yahudi 
nisbetiyle tahdit etmektir. Ticaret ve 
endüstride, yahudilerin komısyon, 

maaş, gelir ve saire sıfatiyle alalıile -
cekleri meblağlar yckünu umumi ~a -
zancın yüzde 20 sini geçemiyecektir. 

Romanya'da yahudilcrin istatiı.tik -
lerin gösterdiği rakamdan iki misli 
fazla oldukları (yani 1.800.000 yahudi 
ki nüfusun onda biril. r ) ve büyük şe
hirlerde temerküz ettıklcrinden, tica
ret ve bankacılığı inhisar altında bu -
lundurduklarından, üniversitelerde sa
yıca romen elemanları geçerek entelek 
tüel elemanlara tahakküme kalkıştık
larından tikiyet ediliyor. Yahudiler 
Rornanya•da bazı mesleklerden büsbü
tün uzaklaştırılmıştır. Yahudilerin 
gazete neşretmeleri, gazetlerde çalış -
maları menedilmiştir. Devlet hizme -
tindeki yahudi hekimlere yol veril
miştir. Posta ve tcl.graf idaresiyle de
miryollarından da yabudi memurlar 
çıkarılmıştır. Hususi müeneselerdt, 
vazifesi icaıbı hükümetle temasa mec
bur olan yahudi memurlarını çıkarmı
ya davet edilmiştir. Köylerde yahudi
lerin işlettikleri meyhaneler kapatıl -
mıştır. 

I• talya'ya gelince, ırkçılık burada 

şimdilik italyan ırkının tarifi
ne i11hiaar etmektedir. Yahudilec ital
yan milletinden aayılmıyorlar. Buka-

• 
beklenmektedir. Böylece yahudilerin 
endişeleri günden güne artmaktadır. 

Bir çok memleketler milli topluluk
ları arasından yahudileri tasfiye et -
mek gayesini açıkça güdüyorlar. Peki 
fakat bu yahu.diler nereye gidecekler
dir 1. 

Eviyan konferansı müsbet bir neti
ceye varmamıştır. İngiltere, Franu 
ve Birlefik devlet'ler, % 98 i yaşamak 
için lüzumlu vasıtalardan mahrum o
lan yahudi muhacirlerini Üzerlerine 
almaktan istinkaf etmişlerdir. Litin 
Amerikasmın onlara kucak açacakla -
rı umuluyor. Fakat bu da para ve or
ganizasyon istiyen müşkil bir iştir. 

Ger~y~ :.ilistin kalır. Fakat Fi -
lıstın ın fazla mikdarda muha

cir almaya tahammülü yoktur. Filia-

tin'in senelik muhacir alma kapuitesi 

120.000 olarak tak.dir edilmiıtir. An
cak karıılaşılan güçlükler dolayısiyle 
önümüzdeki seneler zarfında gelecek 
muhacirlerin 40, 50 bini geçmiyeceği

ne muhakkak nazariyle bakılıyor. İn. 

giltere esasen buraya muhacereti tah

dit etmi9tir. Araplarla yahudiler ara

sındaki geçimsizliğin kanlı bir mahi

yet alması İngiltere'yi bu tedbire sev

ketmiftir. Filistin'in iki taraf araıın

da taksimi projeıi taraflardan ne biri

ni M de ötekini memnun cdebilmiıtir. 
Bu esnada bombalar patlıyor, insanlar 

öldürülüyor, tedip hareketleri biribi

rini takibediyor. Filistin her halde ya

hudilerin sıfınabilecekleri yer olmak

tan çıkmııtır. Burası da onu sokak 

başlarında ölümün beklediği biı yer 

olmuştur, 

Amer8'a 700 milyonluk bir 
istikraz yapıyor 

Vaıington, 8 a.a. - Maliye Nazırı 

Morg~ntav, 15 eylülde yedi yüz mil
yon dolarlık bir istikraz aktedilece

ğini bildirmittir. 1938 ilkkinununda t ~~;i~ura almak istediğinden bah- Moıkova 23Aı250 23.4250 s Dr. Bôsit Ü rek ~ 
lı'akat daha fazla söyliyememitti, ESHAM VE TAHViLAT 5 Cebeci Merkez Hutaneai 5 vadeei ıelecek olan eaki tahvil&t bu 
}' Şevket, kapıcının para istemiye : : '}"Cni tahvilat ile değiştirilebilecektir. 

tldigini anlayınca onun bu küstahh- E iç Haatahklan müteha1111ı 5 Eski istikrazdan henüz tediye edil-
tıa fena halde kızarak yerinden fır- 5 Her rOn hastalarını Yenltebir : miyen kısmı 434 milyon dolardır. 

ttı. 5 Meırutiyct caddesi Urek apartı· ~ Maliye nazırı, bu iatikrazın ne büt-
' Ne? Ne? Para mı dedin? Utan- 5 manuıda saat 15 ten IODl"a kabul S çe vaziyetinin ne de enternasyonal 

bir de para istiyorsun, değil _ ... __ Tel ı.ıı:ıu -

Sıvaa • Erzurum 
hattı ta. ili 100.75 100.75 

Sıvaa Erzurum 
hattı İL lV 951.50 951.50 

Bomonti nektar 7.- 7.-
İstanbul telefon 1.25 1.25 
Reji 1.10 1.10 
Aralan Gimento l.20 l.20 

Emekli generallere de 
emirber verilecek 

Hükümet, emirber ve aeyia erleri 
hakkındaki 1600 sayılı kanuna ek bir 
proje hazırlamıftır. Bu projeyle, sin 
haddi ve mUfıliyet dolayısiyle Cüm
huriyet ordusu marctalhğı ve büyük 
amiralhktan tekaüt olanlara bir er su
bayla bir emir çavuıu ve aynı sur~~
le orgenerallerle oramirallıktan mu
tekait olanlara bir er bafçavuşu ve kor
generallikten ve koramiralltktan teka: 
üt olanlara da birer emir eri verilmesı 
mümkün olacaktır. 

Hilkümet, projenin mucip ıebeple· 
rinde tunları söylemektedir: 

"Cümhuriyet ordusunda emir eri 
1600 sayılı kanunla yalnız yarbay su
baydan mareşala kadar verilmektedir. 

Ordumuzda yüksek makam ve hiz
metlerde bulunan Marefal ve general

lere tekaüt olduktan aonra hiç bir hiz
met eri verilmemekte ve bu yüzden 

ordunun çok emekli ve terefli birer u

zuvları olan bu zevat, tekaütlüklerin
de sıkıntı ve müfkülata dütmektedir

ler. Bütün ömUrünü ve tükenmez me
saisini ordu ve memlekete vakfetmiş 

ve bu sayede en ulu makam ve rütbeyi 

kazanmış olan bu gibi kıymetli ve gü
zide ıahıılar, her memlekette maddi 
ve manevi tattif ve terfih edilmekte ve 

böylece yapmıt oldukları değ~rli ve 
şerefli hizmetlerinin mükifatını gör

mektedirler. 

Yapılan tetkiklerde de yabancı or
duların ekserisinde mütekait mareşal

lara birer emir subayı ve bazılarında 
da korgenerallere birer emir eri veril

mekte olduğu anlatılmaktadır . 

Binaenaleyh ordumuzda yüksek ma
kamı ihraz etmi' zevatın içtimai sevi
yelerini ve orduda adları ve hizmetle-

ri büyük saygı ve tükranla anılan bu 
zevatın mümtaz ,ahsiy~tJerini koru
mak, ordu ve memleket için bir borç ve 
kadirtinulık icabı olduğundan, ain 

haddi ve maluliyet dolayıaiyle cüm
huriyet ordusu marepllıiı ve büyük 
amirallıktan mütekait olanlara bir e

mir çavutu ve ayni ıuretle orkomutan 
ve oramiralhktan mütekait olanlara 
birer emir başçavuşu ve korgeneral

lerle koramiralhktan mUt~kait olanla-

. 
ihtiyat zabitleri 

kanununda değiıiklik 
Hükümet, ihtiyat zabitleri ve ihti

yat askeri memurları kanununun dör
düncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında bir kanun projesi hazırlamıttır. 
Teklif edılen yeni madde şudur: 

"İstekli olmak şartiyle gönüllü er
başlardan erbaş nasbından itibaren fa
ıulasız en az on yıl hizmetten sonra or
duyu terkedenler imtihanla, ,.e jan
darma, gümrük muhafaza ve orman 
muhafaza kıtaları gedikli erbaşları üç 
ay evci orduya celbed ilmek ve imti
hanları oı duda yapılmak şartiyle keza 
imtihanla yedek asteğmen nasbolu
nurlar. 

Sıhiye, nalba:ıt, mızıka, tüfekçi ve 
emsali gedikli erbaşlar ise 7 inci sınıf 
yedek askeri memurluguna nasbolu
naca.klar ve silah alt.na alındıkları za
man selefleri dahilinde h izmetlerde 
kullanılacaklardır.,. 

1931 sayılı kanun u yürürlükten kal
dırarak ve neşri tarihinden muteber o
lan projenin mucip sebeplerinde hü
kümet şunları söylemektedir: 

"Bugünkü silcihların gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet bakımından dünle 
kıyas kabul etmiyecek derecede fazla 
inkişaf etmiş ve etmekte bulunmut ol
ması dolayısiyle orduda beş sene hiz
met eden bir erbaşın bu müddet zar
fında bu harp vasıtalarını bir subay 
gibi layikiyle kavrama ve sevk ve ida
re etmesi imkansrzdır. Bunun için bü
tün gedikli erbaşların orduda on aene 
hizmet ve imtihana tabi olmak şartiy
le yedek subay olabilecekleri eaası ka
bul edilmiştir. 

Bilhassa jandarma, gümrük ve or
man muhafaza kıtaları her yerde ve 
her zaman, mesleki vazifeleri dolayı

siyle - tallın ve terbiyeyle uğrapna

makta ve ıbu yüzden gedikli erbaşları 

da kıta ,talim ve terbiye kumanöaaın
dan uazk bulunarak daha ziyade büro
işlerinde çalışmakta olduklarından bu 
kıtalardaki gedikli erbaşların, daha e
saslı bir tetkikten geçirilmesi doğru 

görülmüş ve bu sebeple bunların ordu
da Uç ay hizmetten sonra imtihanları
nın yapılması kabul edihnittir.,, 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada ber sün bu
talannı kabul .. tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sami 

• •• es ....... • ....... 1 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S ~ 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayeıi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birikti~enlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Zirut Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur"a ile aşağı
daki pllna göre ikramiye dağıtılacakt ır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

4 
40 

.. .. .. 
500 
250 
100 

.. .. .. 
2.000 
1.000 
4.000 

.. .. 
• 

100 .. 50 .. 5.000 " 
ızo .. 40 .. 4.800 " 
160 • 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
raJan "f'llı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/()20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar Hilede 4 def'a, ı Eylill, ı Birincikanun, ı Mart ve 
l Huin.11 tarihlerinde çekilecektir. 

Sayın Ankarahlara =====~ 
UcuzJufu De u zamanda muhr m Ankara halktnm rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZA ES! 
it Bankası kartl9mda Vehbi Koç Mtiesaeaesi ittisalinde Meydan 
Palu otelinin altındaki mafanya nakJetmiıtir. Tl: 2018 5197 

Daha diln be' numaranın kiracısı : ~. : ..,.... : vaziyetin bir neticesi oım.dıiını izah 
n.Y11zün.ı:lc.ı:ı...d.İıW:r.dau:ıJIW...BııL.D.ı.i~~~~~~~~~~~~~,~11~1~11~11~1~11~11~11~1~11~11~1~11~11~11~1~11~11~1~11~11~11~r~ı.ımu·grı!r...~~~~~~~~~~~~~~~-====--==============================::::..~~ 
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RESMİ lLANLA·R 
2 - Elbiselerin kumaşı daire tara

fından verilecek nümuneye göre yer
li malı olmak şartile beher erkek ta
kımının 20 lira ve kadın elbisesinin 
18 lira olmak üzere {29) takımının 
muhammen bedeli S78 liradır. 

Yazhk elbiselik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma K.o

miayonundan : 

·' l ·F; · ~ ,, s·ı:. .. ~:ı 1· · ·i . .-. . lfiOn$; PGKUii tfjt ·>.: ;.-
-.. ' . . .• . . . ' 

Münhal lransızca daktiloluğu 
Maliye V ckalctinden : 

Maliye Vekfileti tetkik heyetinde lSO 
lira ücretli bir fransızca daktiloluğu 
münhaldir. Daktilo imtihanla alma -
cak ve imtihan ıs .. eylUl - ı938 per -
şmebe günü saat 10 da Maliye Veka
letiı:ıde yapılacaktır. İmtihana gire -
ceklerin memurin kanununa göre a • 
randan vasıflardan maada ayrıca a -
şağıdaki vasıfları da haiz olmaları 
şarttır: 

1 - Fransızcayı ve türkçeyi iyi 
bilmek, 

2 - Makine ile ve elle seri ve sı -
hatli yazmak. 

İmtihanın yapılacağı gün saat 9 a 
kadar Maliye Vekaleti Mali tetkik 
heyeti reisliğine yapılacak müracaat
ler kabul olunur. Aranılan vesikalar 
şunlardır: 

A - Bir arzuhal, 
B - Nüfus hüviyet cüzdanı veya 

sureti, 

C - Mektep tasdikname veya şe
hadetnamesi veya suretleri, 

D - Hüsnühal tezkeresi ile bon -
servisler, 

E - Erkek olduğuna göre 
tezkeresi, 

F - Sıhat raporu, (3600) 

terhis 

6400 

Kimyager isteniyor 
Ziraat Vekaletinden : 
Aylığı 200 lira ücretli Distofajin 

laboratuvarı için bir kimyager alına

caktır. İstekliler vesikalarını hamilen 
Vekalete müracaat etmeleri. (3599) 

6399 

Atölye şefi alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Etimesğuttaki Radyo Diffüzyon ~s

tasyonuna yüz elli lira ücretle ve mü
sabaka ile bir atölye şefi alınacaktır. 

Bu şefin tesviyeciliği, tornacrlrğı 
ve soğuk demir işçiliği çok iyi ola
caktır. 

Taliplerin 20 eylüle kadar İstan -
bulda P.T.T. Müdürlüğüne Ankara'da 
doğruca Umumi Müdürlüğe müraca-
atları ilan olunur. (3620) 6428 

Spiker ah nacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Ankara Radyosu için müsabaka ile 

bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 
behemehal yüksek tahsil görmüş ol
maları ve en az yabancı bir dil (Fran
sızca, ingilizce, veya almanca) bilme
leri meşruttur. 

Telaffuzları düzgün ve sesleri mik
rofona müsait olmak da lazımdır. 

Talip olanların 20 eylül 1938 tari
hine kadar Ankara P. T. T. Umumi 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri la-

1 2 - Pazarlık 15 eylül. 938 perşembe 
günü saat ıo da Cebecıde Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Arpanın muhammen tutarı 
311S lira, muvakkat teminatı 233 lira 
63 kuruş, kuru otun muhammen tuta
rı 937 lira SO kuruş, muvakkat temi
natı 70 lira 3ı kuruş, Samanın mu
hammen tutarı 28S lira, muvakkat te
minatı 2ı lira 38 kuruş, yem tuzunun 
muhammen tutarı 14 lira, muvakkat 
teminatı ı lira OS kuruş olup banka 
mektubu veya maliye makbuzu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlarile birlikte komisyona gel-
meleri. (3S94) 6424 

Bayindırhk BakanhOı 

Sınai inşaat münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan i: 
ı - Marmara gölü iddihar seddcsi 

ve boşaltma kanalı ile imalatı sınaiye
si keşif bedeli (724310) Iıra (17) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 29.9.1938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf uı>uliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (36} lira (25) kuruş mukabi
lınde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (32.722) lira ( 45) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az (8) 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Vekale
te müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyan
lar eksiltmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları
nı (2) inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde •er
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3357) 6172 

Müteahhitlik vesikası hakkmda 
Nafia Vekiıletinden : 

1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de 
kapalı zarf usulile münakasasının ya
pılacağı 4, 14, 24 Ağustos ve 7 Eylül 
tarihlerindeki Ulus, Sonposta, Tan, 
Jurnal doryan, Türkişepost ve Resmi 
gazete ile ilan edilen Sıvas - Erzurum 
hattmın 499 uncu kilometresindeki 
Ser~me demir köprüsü inşaatı için 
gerek bu müncıkasanm eksiltme şart -
namesinde ve gerekse mezkur gazc -
telerdeki ilanlarda aranılacağı ilan 
olunan ( müteahhit vesikası ) aranıl· 
mıyarak onun yerine ( ehliyet vesi -
kast ) aranılacaktır. 
ı - Bu münakasaya girmek için eh

livet vesikası almak isteyenlerin re -
f~ranslarile diğer vesikalarını bir is -
tidaya rapten münakasa tarihinden en 

zımdır. {3621) 6429 
<1z sekiz gün evvel vekletimize müra· 

- caat ederek ehliyet vesikası talep et · 
meleri lazımdır. Askeri Fob.riko.1'r :. ~~ · 

,-. • • o-l • '~ • • L~ • • a.. 

1162 Kilo yatakhk pamuk 
ah nacak 

:.\skeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kırıkkale Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli 2383,84 lira 
olan 7762 kilo yataklık pamuk Kırık
kale Asj::eri fabrikalar gurup müdür
lüğünde müteşekkil satın alma ko
misyonunca 26-9-1938 pazartesi günü 
saat ıs te acık eksiltme suretiyle iha
le edilecektlr. Şartnamesi parasız ola
rak Ankara'da Askeri Fabrikalar U · 
mum Müdürlüğü ve Kırıkkale'de As
keri Fabrikalar gurup müdürlüğü sa
tın alma komisyonlarından verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
178 lira 79 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle birlikte mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3506) 63S6 

Arpa, saman ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta kıt'ası hayvanatı için a

lınacak olan ve birinci eksiltmesinde 
talibi tarafından teklif edilen fiatları 
Genel Drk. ce gali görülen ve ikinci 
eksiltmesile üçüncü pazarlığında ta -
lip zuhur etmiyen 70000 kilo arpa, 
2SOOO kilo kuru ot, ısooo kilo Saman, 
200 kilo yem tuzu ayrı, ayrı pazarlığa 
konulmuştur. 

3 - Münakasa tarihinden en az se
kiz gün evvel müraccat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaat
ları nazarı itibara alınmıyacaktır. 

(33S8) 6ı02 

Sınai inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i~ : 
1 - Marmara gölü besleme kanalı 

ile imaUitı sınaiyesi inşaatı ke:;if bede
li (363.903) lira (96) kuruştur. 

2 - Eksiltme 29.9.1938 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat (11} de Na
fıa vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (18) lira (20) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 18.306 lira 20 kuru:;luk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
ve! ellerinde bulunan bütün vesikalar
la birlikte bir istida ile Vekalete mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten (1) saat 
eveline kadar Sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kzhul euil-
mez. (335S) 6171 

~-

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

3 - Eksiltme 23-9-938 cuma günü 
saat ondadır. 

1 - Beher metreeine tahmin edilen 
fiyatı (S5) elli be§ kuruş olan (800000) 
sekiz yüz bin metre yazlık elbiselik 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 - eyliil - 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek o
lanların tamamının muhammen bede
li üzerinden yüzde yedi buçuk pey 
akçesi olan 43 lira otuz beş kuruşun 
vezneye yatırılarak mezkur gün ve 
saatte levazım müdürlüğünde müte
şekkil satın alma komisyonuna müra-
caat eylemesi. (3585) 6420 

3 - İlk teminatı (21350) yirmi bir 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi {24) yirmi 
dört lira mukabilinde M.M.V. satın 

alma komisyonundan alınır. 1 - Ankara Tıp Fakültesi müşte
milatından (7 S2,249,SO) yedi yüz elli 
iki bin iki yüz kırk dokuz lira elli 
kuruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye 
kliniği inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, ı9 eylül 1938 pazar
tesi günü saat 11 de Ankarada Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletinde te
şekkül eden hususi komisyonca yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi, genel ve 
fenni şartnameler, mukavele projesi, 
keşif ve hususi şartlar cetveli ve 19 
adet plan, 37 lira 62 kuruş bedel mu
kabilinde Ankarada Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaleti içtimai mua
venet işleri dairesi riyasetinden İs

tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
33839 lira 98 otuz üç bin sekiz yüz 
otuz dokuz lira doksan sekiz kuruş
tur. 

S - Talipler aşağıdaki vesikaları 
da teminat zarfının içine koymak su
retiyle ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A - Talipler şirket olursa 2490 sa
yılı kanunun 3 üncü maddesinin (a) 
ve (b) fıkrasında yazılı vesaik. 

B - Eksiltmenin yapılacağı tarihten 
en az sekiz gün evvel Nafıa Veka
letinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası. 

C - Cari seneye ait Ticaret odası 
vesikası. 

D - 250,000 iki yüz elli bin li~adan 
aşağı olmamak üzere yaptığı bina iş
lerini iyi başardığına dair vesikalar. 

6 - Kanununun tarif ettiği şekil
de hazırlanmış olması lazımgelen zarf 
!ar ı9 eylül 1938 pazartesi günü saat 
ona kadar makbuz mukabilinde An -
kara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekileti içtimai muavenet işleri da
iresi reisliğine tevdi edilmelidir. Pos
ta ile ve teahhütlü olarak gönderile
cek zarflar da aynı saatte vekalette 
bulunmalıdır. Muayyen vakitten son
ra verilmek istenilen zarflar kabul e
di1miyeceği gibi postada vaki olacak 
teahhürler de nazara alınmaz. 

(3399) 6080 

Spesyal anaerop 
alınacak 

cihazı 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
eşsesesi Satın Alma Komisyonun
dan : 

Ankara Merkez hıfzıssıhha müesse
sesi için 21.9.1938 çarşamba günü saat 
(11) de açık eksiltme usuliyle bir a
det spesyal anaerop cihazı satın alına
caktır. 

Muhammen bedeli (1280) lira olup 
ilk teminatı (96) liradır. 

Şartnamesi parasız olarak müessese 
satın alma komisyonundan tedarik e-
dilebilir. (353ı) 6306 

.. · .. Divanı .Muhasebat . . ~ ~ 

Mü rakiplik imtihanı 
Divanı Muhasebat Riyasetinden 
45 lira asli maaşlı üçüncü sınıi' mu

rakiplik için 23-9-938 tarihine müsa
dif cuma günü meslek imtihanı yapı
lacaktır. 2Sl4 numaralr Divanı Muha
sebat kanununun 8 inci maddesi mu
cibince bu imtihana girecek olanların 
Divanı Muhasebat mürakip muavinli
ğinde ve yahut muhasebecilik, muha
sebe mümeyyizliği gibi Maliye me -
murluklarında bulunmuş olamları 

meşrut olduğu gibi 40 lira maaş al -
mış olmaları da lazımdır. Meslek im
tihanına girebilmek için bu vazifede 
muntazaman çalışabilecek derecede 
sıhhati düzgün olduğuna dair resmi 
tabip raporu ibrazı da muktazidir. 
İmtihana Ankarada Divanı Muha

sebat binasında öğleden evvel saat 
9,S da başlanılacaktr. İsteklilerin a.r
zuhallerine raptedecekleri memurı -
yet vesikaları ve birer fotoğrafilerile 
22 eylül 1938 akşamına kadar Divanı 
Muhasebat Riyasetine müracaat eyle
meleri ve imtihan günü saat 9 da da 
Divanı Muhasebat binasında hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(362S) 6431 

Tapu ve Kadastro . 

Elbise yaptınlacôk 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden: 
1 - Dairemiz odacı ve müvezzileri 

için 28 takım erkek ve bir takım ka
dın elbisesi yaı~tmlacaktır. 

[::::::::::::·M~da·;;~··a;k;~~~Ö;····ı sa~ı~ ~~:~~:erkein~i:eec~~~~~~ ~!~~ 
............................... ,....... , delerinde gösterilen ve saikle teminat 

Dikilmiı ~amaıır alınacak 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- (3300) 5978 
misyonundan : 

ı) ıo.ooo takım dikilmiş çamaşır ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
11.000 lira olup ilk teminat parası 825 
liradır. 

3) İhalesi 12 - eyliıl - 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat eveline kadar( M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri . 

(3298) 5976 

Kışhk elbise alınqcak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 3800 takım kışlık elbise kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 49400 

lira olup ilk teminat parası 370S lira
dır. 

3 - Şartnamesi 247 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. 

4 :.._ Eksiltmesi 16 eylı11 938 cuma 
günü saat 15 tedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını en geç ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3408) 6132 

Ambalajhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

tniayonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (26) yirmi altı kuruş olan on bin 
metre ambalajlık bez açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (ı9S) liradır. 
3 - Şartname ve nümuneler her gün 

M.M.V. satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmesi 10 - eylfıl - 938 cu
martesi günü saat onda yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin mez
kur gün ve s:ıatte M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları 

(3299) 5977 

Yazhk elbiselik bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (S2) elli iki kuruş olan 300.000 
üç yü zbin metre yalık elbiselik bez 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhale 13-eylfıl-938 salı günü 
saat on birdedir • 

3 - İlk teminatı (9050) dokuz bin 
elli liradır. 
4- Evsaf ve şartnamesi (780) yedi

yüz seksen kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

{330ı) S979 

Matbaa malzemesi ahnacak 
M. M. Ve~aleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Cebecide bu1unan M. M. V. 

matbaası için 6 kalem malzeme ıo -
9 - 938 cumartesi günü saat on bir bu
çukta pazarlık suretiyle satın alına
caktır. 

2 - Katı teminatı lSO liradır. 
3 - Taliplerin belli gün ve saatte 

teminatlariyle birlikte M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmaları 

ilan olunur, · (3615) 642S 

Temizlik malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - M. M. V. binası temizliği için 

29 kalem malzeme ıo - 9 - ı938 cumar
tesi günü saat on birde pazarlık su
retile satın alınacaktır. 

2 - Son teminatı 132 lira 30 ku
ruştur. 

3 - Taliplerin belli gün ve saatte 
teminatlarile beraber M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

~3616) 6424 

Talebe kaydı 
Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

Mühendis ve fen memuru kısımları
nın inşaat, yol, demiryol, su işleri, ya
pı işleri ve makine şubelerine talebe 
kaydına 1-eyllıl-938 de başlanarak 30-
eyliil - 938 akşamı nihayet verilecektir. 
Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet 
zarfında salı ve cumartesiden maada 
her gün saat 9 dan ız ye kadar Yılaız'
daki okula müracaatları. Kayıt ve ka
bul şartları okuldan alınabilir. veya 
talep üzerine gönderilir. 

(S693-33ıO) 598S 

Muhtelif tesisat 
TürkkU§u Genel Direktörlüğün

den :9 
Türkkuşu paraşiit kulesi bahçesin

de yaptı_rılacak elektrik, su ve sıhhi 
tesisat ile bahçenin tanzimi işi kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 
Keşif bedeli her üç iş kül halinde 

olmak üzere 17.273.46 liradır. llk te
minatı ı.29S.Sl liradır. 

Şartnamesile keşif cetvelleri her 
gün Türkkuşu Levazım Bürosundan 
a1mabilir. Plllnları vcrilmiyecek, gös
terilecektir. 

İhalesi 14-9-1938 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. İsteklilerin usulü dairesinde ka
patılmış zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Türkkuşu Levazım Bürosu
na teslim etmiş olmaları lazımdır. 

6435 

Yüksek mekteplere 
kaydedilecek okurlara 

Ankara Fakülte Tallın Taburu Ko
mutanlığından : 

1 - Ankara'da yüksek mekteplere 
girecek okurların yüksek askeri ehli
yetname tedrisatını takip etmek üzere 
fakülte talim taburuna kayıt ve kabul
leri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün cu
martesi, pazar günleri hariç saat 9 dan 
11,30 a 14 den ı 7 ye kadar aşağıdaki ve
sikalarla beraber Sarıkışla'da fakülte 
talim taburu 3. Bl. K.lığına müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

3 - Altı adet fotoğraf 4 X 6 eba
dında fotoğrafın alt kenarında bıra
kılacak bir santimetrelik boş yere 
mektep No_ su adı soyadı yazılmak 

suretiyle 

4 - Nüfus cüzdanı sureti örnegıne 

göre matbu ve nüfus memurluğu tara
fından musaddak. 

S - Tam askeri ehliyetname. Tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam ehliyetnameye hak kazandığına 

dair bir vesika. (3S62) 6361 

• , .. -ı , •• •• 

! · ·'. Ankarci: Belediyesi' :. 
•• , • . 7.ı "".ı ·:, 

Dükkôn arttınlması 

Ankara Belediyesinden : 

ı - Samanpazarında bulunan üç 
dükkana istekli çıkmadığından açık 

artırılması on gün uzatılmştr. 
2 - Muhammen bedelleri beşer yüz 

liradır. 

3 - Muvakkat teminatları otuz bi
rer buçuk liradır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine.ve is
teklilerin de 16 eylfıl 938 cuma günii 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (3S71) 6366 

9 - 9 - 193'8 

Galvanizli tel ve iz ol at ör 
almacak 

Ankara Valiliğinden : 
Köy telefon tesisatı için 3 mili 

relikten 7000 metre galvanizli y 
şak tel ve 8 santimlik 4000 adet 
deve boynu izolatör satın alınac 

Muhammen bedeli 27SO liradan 
ret olan bu iki kalem eşyanın 22. 
perşembe günü vilayet daimi ene. 
ninde ihalesi yapılacağından tal 
rin yüzde 7,5 teminatlariyle bir 
müracaatları ilan olunur. (3S58) 

Keskin okulları tam· 

ettirilecek 
Ankara V aliliğindcn : 
1 - Bedeli keşfi ( 4428) lirad 

baret bulunan Keskin okulları t 
ratına ait münakasa (2490) sayılı 

nunun (43) üncü maddesinin 1 
fıkrasına tevfikan on gün müd 
temdit edildiği halde istekli çı 
ğından dolayı mezkur maddenin · 
ci fıkrasına tevfikan bir ay daha 
dit edilmiıtir. 

2 - İsteklilerin muhammen 
!in 3 7,S teminat akçesini hususi 
hasebe müdürlüğü veznesine yat 
rak her hafta . pazartesi, perş 

günleri saat 9 da vilayet konağ 

daimi encümende yapılacak pazar 
iştirak etmeleri ve şartnameyi gör 
üzere her gün Kültür direktörlü 
ne müracaatları (3S88) 639 

Sömikok 
Ankaııa Vnliliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulu:ı:ı 

ton sömikok kömürü kapalı zarf 
retiyle alınacaktır. Beher ton 
muhammen bedeli (27) liradır. 

2 - Münakasaya gireceklerin 
haınınen bedelin % 7,S nisbetin 
muvakkat akçesini Hususi Muha 
veznesine yatırmaları ve makbu 
kanuni talimata göre tanzim ede 
tir. Tanzim edecekleri teklif me 
bunun içine koymaları lazımdır. 

3 - İhale 26-9-938 pazartesi 
saat {lS) de vilayet konağında d 
enciimeninde yapılacaktır. İstckl 
rin şartnameyi görmek üzere her 
Kültür Direktörlüğüne müracaat 

(3SS7) 641 

Ankara Vnliliğindc.n : 

Polatlı kazasında yapılacak h" 
met konağının ı0289 lira 18 kuru 
kısmın inşaatı; 26-9-938 tarih· 
Ankara vilayeti Nafıa Müdürlüğ 
dasında toplanan Nafıa eksiltme 
misyonunda ihalesi yapılmak ü 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
muştur. 

Muvakkat teminat 771 lira 69 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını• 
minatı mektubu veya makbuzu, 
ret odası vesikası ve eksiltmenin 
pılacağı günden en az sekiz gün 
vel referans ve diğer vesikal 
raptetmek suretile Ankara vila?'e 
istida ile müracaat ederek bu ışe 
alacakları ehliyet vesikalariyle 
likte yukarda adı geçen günde 
ona ka<hı.r eksiltme komisyonu r 
liğine tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikası için eksiltm 
yapılacağı günden en az sekiz 
evvel vesika talebinde bulunmıya 
rm eksiltmeye giremiyecekleri b 
ait keşif evrakı ve şartnamenin n 
müdürlüğünde görebilecekler. 

(3622) 643 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümunc Hastnnesi Cen-ahi Şe 

Her gün saat üçten sonra evind 
hastalarını kabul eder. Tel: 14 
Adres: Kooperatif arkası Al 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 63 

Zayi 
Zevcim csbak Isparta sıhhat 

dürü doktor Ahmet Besim'den 
hassas maaş senedi resmisini zayi 
tim yenisini çıkaracağımdan hü 
yoktur. Hatice Canse 
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r Sade yağı alınacak 

:Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlrğına bağlı 
birlikler için 45.000 kilo sade yağı 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihale
si 19 eylUl 938 pazartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutan 42750 lira 
ilk teminatı 3207 liradır. Şartnamesi 
214 kuruş mukabilinde verilebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber ihale gunu 
ihale saatmdan en az bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da 
komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3377) 6ı35 

ah nacak Tahta • • 
(f YI Ye 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Muhafız alayı için aşağıda 
cins ve mikdarı yazılı tahta ve çivi 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 12-9-938 saat 13 de 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da 

d yapılacaktır. Belli vakitte komisyon-
! da bulunulması. (36ı7) 

11 Mikdan J Cinsi Adet Ebadı 

6 

Tahta 104 3x30x4 
Kadro 165 8x8x4 
Çivi 20 kilo 20 Sm. 
Çivi 10 

" 
15 Sın. 

Çivi 8 " 
10 Sm. 

6427 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Mersin garnizonundaki krtaa
tm bir senelik ihtiyacı olan ı45,000 
kilo sığır koyun ve keçi eti kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

J Eksiltme 12 eylül 938 pazartesi günü 
saat 16 da Mersin As. Ş. nin üst ka
tında As. Mahfelde A. Ş. Al. komis -
yonu tarafından yapılacaktır. Zarf -
lar aynı günde açılış saatmdan bir sa
at evveline kadar kabul edilir. 

2 - İstekliler aynı zarfın içindeki 
teklif kaatlarına her üç cins ete de 
fiat verecekler salahiyettar makamlar 
hangi cinsi muvafık görürse o cins 
et ihale edilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 43,500 lira 
'ıınuvakkat temioatı 3261. lir:adı~ Jl:q

nııgI edınmeK ıshyen ısteklıler .t\, 

Sı.. Al. komisyonunda mevcut olan 
§artnameleri her zaman görebilirler. 

(3362) 6019 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerle Gümüşsuyu hastanesi için 
50,000 kilo koyun eti satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 16 eyhil 938 
cuma günü saat 10,30 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen tutarı 21.0-00 lira 
ilk teminatı 157S liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir, İs
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesi.kalariyle 
beraber ihale günü ihale saatından en 
az bir saat evetine kadar teklif mek
tuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3379) 6133 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerin hayvanatı için 1200 ton 
ynlaf satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi ı4 eyhil 938 çarşamba günü 
saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 66.000 lira
dır. İlk teminatı 4950 liradır. Şartna
mesi 330 kuruş mukabilinde satılabi
liır. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale günü ihale saa
tmdan en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklı'da ko
mutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3378) 6134 

Fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyon\ından : 
1 - Demirköy alayına ait 36 ton 

fasulya kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7920 lira 
muvakkat teminatı 594 liradır. Ek
silamesi 26. 9. 938 pazartesi günü sa
at ı6 da yapılacaktır. Talip olanla
rın bildirilen gün ve saatte Vize sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

(3498 6278 

Yağ ah nacak 
Ankara Levazım Amwliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Vize garnizonunun senelik yağ 

ihtiyacı açık eksiltmey,e konulmuş
tur. Eksiltmesi 20 eylül 938 sab gü
nü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9400 lira -
d_. ... JIA"ny.ıaklr.at. +~f·,..,.., '1nı; lir.artır 
Talıplerın gôsterı en gün ve saatte 
Vizede satınalma binasında hazır bu-
lunması. (3593) 6423 

Yulaf ah nacak 

Kiralık: 

Kiralık daireler - Yenişehir oto • 
büs garajr karşısında Ersoy apartı~ 

manında. Telefon 3654 -3710 6412 

Kiralık aparbman daireleri - Ha
vagazı, elektrik, su vardır. Kooperatif 
arkasında Güzeller sokak Yusuf Esen-
demir apartımam Tel: 2454 6272 

Kiralık daireler - Tam konforlu 
ve kaloriferli 4 ve 5 oda ve büyük hol
leri olan daireler Sıhat Bakanlığı Ça -
ğatay sokak No. 1 Ap. Tel. 1962 6282 

Kiralık Daire - Maltepe (son oto
büs durağı) Akıncılar se>kağı Sait 
Barlas apartımaru 4 oda hol, kalorifer, 
sı<:ak su, ucuz fiyat. Telefon 3948. 

6310 

Kiralık depolar - Ankara lstasyo
nunda mektep binasına bitişik, bir ça
tı altında elverişli depolar vardır. İs· 
tiyenlerin telefon 2471 Ekrem'e mü -
racaatları. 6323 

Kiralık - Maltepe Akıncrlar so
kak 4 No. Ap. Kat 2, 3 Büyük 1 kü
çük oda, ı hol, tam konforu havi su 
dahil 4S lira. İçindekilere müracaat. 

6338 

Kiralık iki veya bir oda - Yenişe
hir Mühendisler Birliği karşısında 

Ölçerler sokak No. 2 birinci kat bahçe 
içinde bir aile yanında mobleli veya 
moblesiz iki üç ay için acele kiralıktır. 

6347 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde beş büyük, iki küçük oda, 
ayrıca sandık odası bulunan muşamba 
döşeli, kalorifer, sıcak su tesisatı ve 
bütün konforu haiz bir ev möbleli ve
ya möblesiz kiralıktır. Telefon 3703 

6354 

Kiralık ev - 3 oda alt kat. Yeni -
şehir İsmet İnönü caddesi N o. 7 4 

6372 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 6ı No. evin üst ka. 
tI. 3 Oda, hol, mutbah, banyo, terkos, 
elektrik ve tatlı kuyu suyu vardır. 35 
liradır. Ti. 2787 6379 

Kiralık daireler - Yenişehir Vali 
konağı karşısında Çelikkale sokak 4 
No. da 4 oda bir salonlu kira:ık daire. 
ler. Akba'ya müracaat. Tel. 3377 

6381 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde-
cıi l\T.ıııınli •olr.aL-: lr.~. ha•• =.>.-,.,.ı...t~.ri
nej;aretJi konforlu, Kardeşler apartı • 
manmda beşer odalı daireler ve çatı 
katı Tl. 2935 6382 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 

Sade yağı alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 
Satın sokak N o. 15. 641 ı 

Alma Komisyonundan : 1 - Tlimen birliklerinin senelik 
1 - Edremit ve Bergama garnizon- ihtiyacı için 478 ton yulaf kapalı zarf 

tarının ihtiyacı için 7600 kilo sade ya- la münakasaya konmuştur. İhalesi 
ğı kapalı zarfla alınacaktır. 28 eylül 938 çarşamba günü saat 10 da 

2 - Tahmin edilen bedeli 7220 lira- yapılacaktır. 

Al. Ko. ya vermiş olmalıdır. (3446) va askeri satınalma komisyonuna ver-

Kiralık - Güzel bahçe içinde 6 ge
niş oda balkon havagazı iyi tertibatlı 
2 daire acele. Yenişehir Selanik Cad. 
No.: 51 Tl: 1347-2953 6417 

Kiralık aranıyor - Atatürk bulvarı 
veya Bakanlıklarda 6 ay ikamet için 
mobilyalı ve kalöriferli 2 oda aranı

yor. Banyolusu tercih edilir. Tl: 3628 
64ı5 

Sade yağı alınacak 

r···~·~·~~~ .. ;~ı~·~··;:·~~~·~·;;""I 
1 Dört satırlık küçük iHl.nlardan: 

1
: Bir defa için 30. Kurus 

İki defa için 50 Kuru~ 
Uç defa için 70 Kuru$ 

1 
Dört defa için 80 Kuruış 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 

1 

neşredilecek bir ilS.rı için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boşluk- ı: 
]ar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. • 
Bir küc;ük ilan 120 harften ibaret ol- i 

• malıdır. i j Dört satırdan fazla her satır için ayn- f 
t.:.~.~~.~~:~~.~::~::: ........................ ..i 
Satılık : 

Satılık otomobil - Beş ki§.ilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş· 
tü'ye müracaat. 

Satılık - Yenişehir'de bakanlıklar 

karşısında mutena mevkide bir arsa 
ucuz fiyatla satılıktır. Ebadı 7 50 met
redir. Tlf. 23ı4 e müracaat. 6236, 

Satılık motosiklet - Harley David
son marka yeni denilecek kadar az 
kullanılmıştır. Yeni sinema yanında 

tütüncü Ali Ekber'e müracaat. 6266 

Satılık eşya - Kadın bisikletı, beş 

parça mobilya, kadın elbiseleri kürk 
manto ve halılar. Atatürk bulvarı Ali 
Nazmi Ap. 57 birinci kat. 6337 

Satılık arsa - Aşağı Eğlence as -
falt üzerinde ilk otobüs durağında bağ 
ve meyva ağaçlı bir arsa müsait fiat -
la acele satlıktır. Ulus'ta fransızca 
Ankra muhasibi Bay Muhsin'e müra-
caat. 6345 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'mn her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren , 6349 

Satılık - Ankara'nm her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

Satılık - Ankara'nın her tarafın • 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6351 

Satılık Motosiklet - B. M. W 
marka 27 beygir müstamel motosik -
let. Görmek için Çocuk sarayı karşı -
sında İlhan sokak No. 9 görüşmek i. 
§:1D T••· ;;,-.l!fO O~l!JO 

iş arayanlar : 

Daktilo - Çok seri ve hatasız ya
zan bir bayan daktilo evinde kendi 
makinesiyle yazı işleri aramaktadır. U
lus'ta M. rumuzuna mektupla müra-
caat edilmesi. 6267 

Diplomalı (yüksek) mühendis -
(Su - yol - demiryol - köprü mühen -
disi) iş arıyor. Mühendis D. W. An-
kara Yenişehir Birlik oteli. 6344 

Aranıyor : 

lki odalı daire aranıyor - Atatürk 
bulvarı veya Sıhiye Vekaleti civarm -
da Tl. 3437 den 14 Nihat Arel 6373 

dır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 2 - Yulaf umum tahmin tutarı 
her gün komisyona müracaat edebi- 25812 lira olup muvakkat teminatı 

lirler. Eksiltmesi 10.9.938 günü saat 10 ı936 liradır. Şartnamesi her gün ko
dadır. İştirak etmek istiyenlerin 541 li- misyonda görülebilir. İsteklilerin bil
ra 50 kuruş teminat mektı.:plariyle bir- dirilen ihale gün ve saatından bir 
likte teklif mektuplarım muayyen sa- saat evvel teklif ve teminat mektup
atten bir saat evel Edremit Tüm. Sa.

1 

larını makbuz karşılığı İzmir Borno-

6149 • meleri. (3S9ı) 6422 

3 kalem erzak ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : İş verenler : 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Polatlı garnizon kıtaatının ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve teminatı 

yazılı olan üç kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya konmuş talip 
çıkmadığından pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İhalesi 12-9-938 pa· 
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Şartname ve mukavelena.meyi görmek istiyen taliplerin her gün 
öğleden sonra askeri satınalrna komisyonuna müracaatları. (3320) 
Erzakın cinsi Mikdarr Teminatı İhale günü 

Arpa 220 Ton 660 12-9-938 pazartesi 
Un 60 " 507 . " " " " Kuru ot 270 " 477 " " 

-,, " 
6010 

Un alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Erzak Mikdarı Tahmin bedeli Muva. T. İhale tarih 

1 - 11 eylül 938 perşembe günü 
saat 11 de kapalı zarf usulile ihalesi 
yapılacağı bildirilen M. M. Vekale
tinin ihtiyacı olan 45,000 kilo sade 
yağı ihalesine talip çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi
ne tevfikan bir ay zarfında pazarlık
la satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 38,250 lira 
olup muvakkat teminatı 2868 lira 75 
kuruştur. Şartnamesini görmek isti -
yenlerin her gün mesai saatlar dahi
linde komisyonda görebilirler. Ve te 
minatlarile ıbiTlikte her gün Diyar -
bakır levazım amirliği satınalma ko
misyonuna müracaatları. (3590) 6421 

Cinsi Kilo Lira kuruş L. K. ve gün saati lhale şekli 
İhalenin nerede 

yapılacağı 

Un 156000 20295 60 ı522 7 14-9-938 çarşamba 9 Kapalı zarf Islahiye Tuğay Sa. 
(3445) 6140 Al. Ko. dadır 

Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Muhammen Miktarı Tutarı Muvakkat 
fiyatı kilo teminatı İhalenin Zaman 
K. S. L. K. L. K. Nevi Gün Tar. Saati 

Un 12 00 390000 48750 00 3646 50 Kapalı Z. Sa. 20.9.938 15 
Bulgur ıo SO 70000 7350 00 551 25 Kapalı Z. Sa. 20.9.938 15,30 
Sadeyağ 95 00 11100 10545 00 790 87 Kapalı Z. Ça. 21.9.938 ıs 
Yulaf, Arpa. 3 25 195000 6337 50 475 3ı Kapalı z. Ça. 21.9.938 ı5,30 

1 - Dörtyol'daki kıtaatın senelik ihtiyaçları olan erzakın cinsi muhammen fiyatı, miktarı, tutarı ve muvak
kat teminatlariyle ihalenin nevi ve tarihi yukarıda gösterilmiştir. İhaleler Dörtyol'da belediye salonunda ya
pılacaktır. 

2 - Taliplerin kapalı zarfları ihale saatmdan en az bir saat evel belediye salonunda toplanacak komisyona 
vermiş olamaları. Talipleri muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur gün ve saatlarda ihalenin yapılacagı 
rörtyol belediye salonunda hazır bulunmaları. Şartnameleri görmek istiyenlerin her gün Dörtyol'daki kıta-
atın levazım müdürlüğüne müracaatları. ,(3517) 6280 

Muhasip aramyor - Dekor ve bo
ya işleriylf: iştigal eden bir firmanın 
muhasebe işlerini idare edebilecek bir 
muhasip aranıyor. Taliplerin bon ser
vis ve istedikleri ücret mikdannı bil -
diren bir mektupla Ankara posta kutu
su 214 adresine müracaatları. 627 S 

Kasiyer aranıyor - Bir bayan ka
siyere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
Bankalar caddesinde 48-2 Yıldız kır. 
tasiye mağazasına müracaatları. 6352 

Hizmetçi aranıyor - Ev işi bilen 
bir hizmetçi aranryor. İşine göre üc -
ret verilecektir. Yenişehir Selanik 
Cad. 38 nwnaraya müracaat. 6340 

Bir alman şuvester aranıyor - Te
lefon 3843 Kavaklıdere Fransız sefa
reti karşısında hukuk müşaviri Bay 
Nefis Kıcıman. 6418 

Sıvaı İcra memurluğundan : Sivas'
da mimar İsmet Barutcuya ına mas
raf 5 S lira Sıvas asliye ceza mahke
mesinin 19. 7. 937 gün ve 2ı9/185 

N o.Iu ilamı ile borçlu Ödemiş beledi

ye mühendisi Falih Ermian'ın Ödc
miş'te olmadığı ve halen nerede oldu
ğu da malQm olmadığı mübaşir tara
fından icra emrine şerh verilmiş ve 
icra hakimliğince ilanen tebligat ya
pılmasına karar verilmiş olduğundan 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde borcu ödemesi ve icra K 76 
ncı maddesine göre mal beyanında bu
lurunası mal beyanında bulunmadığı 
ve borcu ödemediği takdirde hakkı-
nızda cebri icra yapılacağı ilanen teb
liğ olunur~ 64.38 

:•······························· .................... : 
İ Vilôyetler 1 
ı... ................................................. i 

Okul binası yapt1rllacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahyanm TavşanlI kazasında ye
niden yapılacak beş dershaneli okul 
binası inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 
(35440) lira (70) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2558 
liradır. 

3 - İhale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat ıs de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname 

C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık 'genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D : Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (178) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfının kabul edilebil

mesi için şu evrakın teklif zarfının 
içerisinde bulunması şarttır. 

A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni
yesi olduğuna dair vesika 

B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

şaatı yaptıgına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkfir gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 6292 

Okul binası yaphnlacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya merkezinde yeniden ya
pdacak beş dershaneli okul binası in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 

(35760) lira (6ı) kuruş olup bu pa
ranın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. 

3 - !hale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat ı5 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak ıJUnlardır: 

A - Proje 
R - K:e.ııH.n.:un~,.,a'7===---
C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 

5 - İşbu evrakı arzu edenler (180) 
kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 

idaresinden alabilirler. 
6 - Teklif zarfının kabul edilebil

mesi için şu evrakm teklif zarfının 
içerisinde bulunması şarttır. 

A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni
yesi olduğuna dair vesika 

B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

ı4 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mnktup kabul olunmaz. 629ı 

Okul binası yaplmlacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahyanın Uşak kazasında yeni -
den yapılacak beş dershaneli okul bi
nası inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 

(37607) lira (29) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2820 
liradır. 

3 - !hale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 

B - Keşifname 
C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (188) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 
idaresindr. ıı alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının 
içerisinde bulunması şarttır. 

A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni
yesi olduğuna dair vesika 

B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

ı4 de teklif mektuplarını makbuz mu· 
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
rnektuP. kabul olunmaz. 6293 
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Kapah zari usulile e siltme ilam 
Trabzon vilayeti S. l. M. Müdür

lüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zonda nümune hastanesi ikinci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhhi 

ve diğer tesisattır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A . Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartname, hususi şartname lahikası, 
keşif hulasası cetveli ve mahal listesi. 

F - Projeler 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 

3686 kuruş bedel mukabilinde Nafıa 
Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdür -
lüğü ile İstanbul, Trabzon Nafıa Mü
dürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22-9-938 tarihinde 
perşembe günü saat ıs de Trabzon 
Sıhhat Müdürlüğü dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı 
zarfına usulü veçhile koyması lazım
dır. 

A - Evvelce alrnmış daimi ve mu
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu
ğundan Nafıa Vekaletinin ız-8-938 

tarih ve 67 / 11650 sayılı tamimleri mu
cibince ehliyet vesikası. 

B - 1938 mali senesine aid ticaret 
odası vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde 
bulunanlar 22-9-938 tarihinden en az 
sekiz gün evvel istida ile nafıa ve
kaletine müracaat edecekler ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

7 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Sıhhat müdürlüğü 

dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar eglmiş olmaları ve 
drş zarfların mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3436) 6136 

İnşaat münakasası 
K"U'§eti rcana Mtıdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konan iş: 
Kırşehirde yapılacak 24396 lira 71 

kuruş keşif bedelli Hususi idare ve 
matbaa binasının 17997 lira 36 kuruş
luk inşaat işidir. 

2 ~ Bu işe ait evrak şunlardrr: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif ve keşif hulasası 
F - Proje. 
3 - Eksiltme 23-8-938 tarihinden 

ı2-9-938 tarihine kadar 20 gün müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

4 - Eksiltme 12-9-938 pazartesi gü~ 
nü saat ı2 de 11 daimi encümeninde 
toplanan komisyon tarafından yapı· 
lacaktır. 

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı 
Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 1350 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve aşağıdaki yazılı vesika
ları ibraz etmeleri lazımdır. 

A • Ticaret odasına kayıtlı oldu· 
ğuna dair vesika. 

B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa vekaletinden bu iş için 
alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplarının eksiltme 
tarihi olan 12-9-938 pazartesi günü sa
at on ikiden bir saat evveline kadar 
İl daimi encümenine makbuz muka
bilinde vermeleri lazımdır. Bundan 
sonraki teklifler hiç bir suretle ka-
bul edilmiyecektir. 6089 

Yol tamir ettirilecek 
Çor~ Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
19-9-938 pazartesi günü saat ı6.30 

da ihalesi yapılmak üzere ( 4660:1) lira 
( 48) kuruş keşif bedelli Çorum -
Sunğurlu yolunun 5 + 37 5 - 16 + 
619 uncu kilometreleri arasında (6224) 
metre uzunluğundaki yolun esaslı 

tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. Şartname, keşif v~ sair evrakı Ço
rum daimi encümeninde görülebilir. 
Muvakkat teminat (3495.26) liradır. 

İsteklilerin Nafia Vekaletinin 12-8-938 
gün ve 67 sayılı tebliğatı mucibince 
bu iş için Nafia Vekaletinden alacak
ları ehliyet vesakisı sair vesikalariyle 
artırma ve eksiltme kanununa tevfi -
kan tanzim edecekleri teklif mektup • 
lariyle birlikte nihayet ihaleden bir 
saat eveline kadar daimi encümen re
isliğine vermeleri lazımdır. 6283 
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. 
lştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 

Pashğı - Barsak 
Ataleti - İnkıbaza karşı 

Ekşilik - Gaz - Dil 

S N EYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

AS GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzümü, si

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· 
dir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 • 60 - 100 kuruştur. 6432 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARI 
Elueriyetle çocuklann bağırsak larma yapıtarak kanlannı emmek 

suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Haums11hğa, Kans11hğa ve bir ~ok Hastahklara 
sebeb olurlar, Ekseriyetle karın §İtmeleri, burun ve makad 
kaşmmalan, ishal, oburluk, salya akması, bat dönmesi ve 
daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk· 

lara verilmesi pek kolay olan 

ismet Santonin Bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her ecza
nede fiatı 20 kuruştur. Valnrz (iSMET) ismine DİKKAT. 5511 

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden · 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle

rinde donanma tenvirah yaptıracak olanlarla, resmi ve 
hususi müesaesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar tirketimize mutlaka bildirmelerini ehem
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka-
bil bildinnlerin nazarı dikkate almamıyacağı ilin olunur. 

5994 
~===========================================~ 

Cebecide Yeni Doğan bahçe sineması 
B ak a m Türkçe sözlü Selahattin Eyyubi 

U Ş Ehlisalip muharebeleri muvaffakiyetle devam ediyor. 

Satılık odun deposu 
Ticaret Türk Anonim Sirketinden : 

~ 

Şirketimizin Çankırı caddesinde kain odun deposu bütün müt· 
temilatı ile satılıktır. Taliplerin Ulus meydanında Koçak aparlı· 
manmdaki şirketimize müracaatları. 6269 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! 
fabrikam111n BAŞKURT markah 
yerli rnamulahm111 aörmeden : CA

T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 
tannıu almayınrı. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanmkinden daha yüksek ve hem 
ele fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

ULUS 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt. - -- -
~ Belediye İntihabı hakkında ~ ----------------------------------------------------

Ankara Belediye intihap encümeninden: 
1 - Bclt·,liyc kanununun 34 i.incü maddesi mucibince 

Belediye azası intilıalnncla rey vermiye hakkı olanlarla 
aza intihap olnnmıya salahiyeti hulunanlarm defterleri 
a}TI a}Tı tanzim cdi1t·rek Ankara Bt'lediyesi., Ankara 
vilayet konajiı ve Çankaya Kaymakamlık binası kapıla
rına 8 - eylfıl - 9:38 tarihinden itibaren a ılmıshr. Bu . " 
tleftt•rlcr 14 - cy]fıl - 938 çar~amba giinii saat 18 e ka-
dar hu yerlerde asılı kalacaktır. 

2 - Bdt•,Jiyc kanununun 35 ve 36 ıncı macldcleri 
mucibince itirazı olan zevatın 14 eylfıl ~ar~amha giinii 
ak~aım on "'ekizc kadar intihap enciimeni rehıliğine 

miiracaatları rica olunur. Thı miidtlrti geçirenlerin mii-
racaatları dikkat nazarına alınmaz. 6405 

-------------------------------------------------------'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i=' 

Muhtelif bina ve divarların yıkılması 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen keşif bedeli Depozito 
Ada Parseller L. K. L. K.. 

321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 1106 82 95 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1302 97 65 
321 13, 14, 15, 16, 17 1890 141 75 
322 ı, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 62 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
326 8, 9, 10, 11 1582 118 65 
326 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 1641 123 ı l2 

326 12, 13, 14, ıs, 28, 18 1596 119 70 
327 ı ~ ~ 2~ 2~ 23, 24 1414 106 5 
327 10, 11, 12, 32, 24 1106 82 95 
327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1344 100 80 
327 11, rs, 19, 20, 21 1197 89 78 
331 10, 11, 12 1610 120 75 
331 13 1001 75 8 
331 7, 8, 9 1141 85 58 
331 1, 14, 15 1862 139 65 
331 4, 5 1036 77 70 
340 Ada dahilindeki bilumum 1910 . 143 25 

mebani 
Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olunan 

nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada, parsel, ve muhammen 
keşif bedellerile depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka, 
bahçe duvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahal
le nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şe
kilde tesviyesi işinin 31-8-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artır
ması neticesinde talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her 
haftanın pazartesi ve perşembe günleri sabah saat (10) da defterdarlıkta 
müteşekkil satış komisyonunda ihalesi yapılmak üzere bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

Talipler fenni şartname, keşif raporlarını ve haritasıhı görmek üzere 
Milli EmHik ve Nafıa Müdürlüklerine her gün müracaat edebilirler. 

(3535) 6319 

Mühendis aranıyor 
ETİ BANK 

Umum müdürlüğünden 
lngilizce teknik muhaberatı idareye muktedir bir ma

kine mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin lercümei hal, 
diploma ve bonservis suretleri ve bir fotoğraflariyle MK. 
rumuzu tahtında Eti Bank Umum Müdürlüğüne tahriren 

6437 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

--------- iRF 
Biçki ve Dikiş Yurdu -----

: Bayanlar için bir ikbal ve saadet yuvasıdır. Gayesi bu 
= yıl en yüksek derecede yetiştirdiği talebeler gibi önümüz
: deki on aylık ders yılında da muhakkak surette muvaff a
: kiyet için çalışmak olacaktır. Kayıt muamelesi başlamış
: tır. Pazarda·n maada her gün Ulucanlarda Orbay sokak 10 
= numaralı Yurt direktörlüğüne müracaat edilmesi. 6414 
'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Zayi - İstanbul 31 nci ilk okulun
dan 1929 senesi aldığım şahadetname
yi kaybettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. Semiha Zühtü Oğe 4616 

YENİ 
BU GECE 

9 - 9. t938 

, 

Bir Gripin almadan evvel 

I Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR!PlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli -zararsız 

icabında günde 3 kate alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız 6433 

Elbise ve kundura alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satm Alma Komi 

yonundan : 
Eşyaryn 
cinsi Miktarı 

Tasınlanan 

tutarı llk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltme.in 
Tarihi Günü Saati 

Güm. Mh. eratı 
için yazlık 
elbise 4294 takım 22328 80 1675 00 14. 9. 938 çarşamba 14 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaftan komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat eveline kadar 2490 sa

yılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlryacakları teklif mek· 
tuplarını Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

(5658/ 3265) 5939 

Hali Tasfiyede bulunan Ankara Malzemei lnşaiye Türk 
Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan 

Hali tasfiyede bulunan Ankara Malzemei inşaiye Türk Ano
nim Şirketine ait olup sekizinci kilometrede Tuğla fabrikası sa
hasında kain iki bab hane enkaz halinde 3 Teşrinievvel 1938 ta
rihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de aleni müzayede ile An
kara' da Kınacı zade Apartımanında Avukat Hüseyin Fevzinin 
yazıhanesinde satılacaktır. 

Şerait: 
1 - Evlerin muhammen bedeli 700 Türk lirasıdır. 
2 - Müzayedeye ittiriık edebilmek o/0 15 teminat akçesi veri

lecektir. 
3 - Satış bedeli peıindir. lhalei kat'iyesinin icrasından sonra 

evlerin yıktırılması ve mahallinden kaldırılması nihayet 
bir hafta içinde vaki olacaktır. 

4 - Yıkılan bina yerlerinin düzeltilme masrafı alanlara ait 
olacaktır. 

5 - o/o 15 teminat akçesi ancak enkazın müddetinde kaldınl· 
ması ve yerinin tesviyesi vulcuu hal,inde alanlara iade edi
lecektir. Aksi takdirde düzeltilme masrafı bu teminat ak· 
çesinden tesviye edilecek ve bunda·n dolayı alan kimse bir 
guna itirazda bulunmıyacaktır. 6436 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koc 
..:> 

Ve ortağı 

SİNEMALAR HALK 
............ BU GECE -N!NA PETROVNA'nm Yalanı - -- GECE ANAHTARI 

Baş Rolde : Boris Karloff 
Gündüz iki film birden 

1 - Gece Anahtarı 

U L US - 19. uncu yıl. - No: 6147 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi: ANKARA 

~==============:::;=::;;::;::;::.:::;;;=::~ 

- -Gündüz iki film birden -- -- -- -1 - Nina Petrovnanın Yalanı - -
2 - Şeyhin Kızı Leyla - -- -- - 2 - Esirler Gemisi - -

SEANSLAR -- -- - Baş Rolde : Vallace Berry 

- HALK MATiNESi 12.20 DE 
2.30 - 5.45. Gece 21 de ':911111~ ZENGİN ÇOCUGU 

BU GON SAAT 10 DA ÇOCUK M.\TINESl 
Bu gece aaat 21 de Açık Hava Sinemaaında 

SEViŞMEK ARZUSU 
BQf Rolde : Marlene Dietrich 


